
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  PROSES PENELITIAN 

No 

Dokumen : 

LPMI UPM 

- 1 - 

QA/IX/201

9/Rev.3 

Tanggal Pembuatan :  

 

1 Februari 2017 

Tanggal Revisi :  

 

14 September 2019 

Tanggal 

Implementasi :  

 

16 September 2019 

Kode Dokumen : STD-Pend. 

SPMI.01.007 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 1 dari 10 

 

 

 

 

 

 

STANDAR PROSES PENELITIAN  

UNIVERSITAS PANCA MARGA  

PROBOLINGGO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS PANCA MARGA 

PROBOLINGGO 

STANDAR  PROSES PENELITIAN 

No 

Dokumen : 

LPMI UPM 

- 1 - 

QA/IX/201

9/Rev.3 

Tanggal Pembuatan :  

 

1 Februari 2017 

Tanggal Revisi :  

 

14 September 2019 

Tanggal 

Implementasi :  

 

16 September 2019 

Kode Dokumen : STD-Pend. 

SPMI.01.007 

Tgl. Terbit         : 23 September 2019 

Revisi                : 3 

Halaman : 2 dari 10 

 

 

 
 

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Panca Marga 

Visi Universitas Panca Marga “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Berdaya Saing Global yang 

Berwawasan Kebangsaan pada tahun 2025” 

Misi Universitas Panca Marga: 

Meningkatkan kualitas lulusan dengan mengacu sasaran berstandar internasional dengan langkah sebagai 

berikut:  

1) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang proses akademik secara memadai sesuai dengan Standar 

Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi; 

2) Menyiapkan dosen yang memiliki kemampuan profesional dan keilmuan dengan studi lanjut; 

3) Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan kebangsaan;  

4) Melaksanakan kerja sama antar Perguruan tinggi dan instansi terkait ditingkat nasional dan internasional;  

Tujuan Universitas Panca Marga: 

1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan mengikuti perkembangan IPTEK dan IMTAQ; 

2. Melaksanakan seminar nasional dan internasional serta terpublikasi secara online; 

3. Membuat artikel yang dipublikasikan di jurnal internasioal bereputasi terindeks scopus; 

4. Meningkatkan riset mahasiswa secara berkelanjutan 

5. Penulisan Buku ISBN, Jurnal ISSN, nasional terakreditasi dan internasional; 

6. Pelatihan jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; 

7. Peningkatan nilai akreditasi di semua Prodi 

8. Melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi 

2. RASIONAL 

 

Sebagai salah satu fokus dari misi Universitas Kanjuruhan Malang, maka kegiatan penelitian harus 

direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan didokumentasikan dengan baik. Untuk itu, dibentuklah Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga yang memiliki tugas 

mengelola kegiatan seluruh penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilaksanakan oleh dosen 

dan mahasiswa mulai dari pengajuan proposal, pelaksanaan, hingga pelaporan. 
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Dalam mengelola kegiatan penelitian, LPPM berpedoman pada roadmap penelitian yang telah dituangkan 

dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian. Selain itu, setiap Fakultas juga memiliki roadmap penelitian 

tingkat Prodi yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian yang sesuai dengan kompetensi dosen. Karena 

kompleksitas pelaksanaan kegiatan penelitian, maka perlu juga adanya standar tertentu yang berfungsi sebagai 

acuan atau pijakan penyelenggaraan dan evaluasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Panca 

Marga. Dengan pertimbangan tersebut, maka Universitas melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar 

penelitian ini. 

 

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR 

 

Rektor 

Dekan 

Ketua program studi 

LPPM  

Dosen  

Mahasiswa 

4. DEFINISI ISTILAH 

 

1) Penelitian adalah suatu kegiatan yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu dengan tujuan untuk 

mencari jawaban dari masalah yang diteliti dan dilakukan secara ilmiah. 

2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan institusi dalam jangka 

panjang 

3) Rencana Strategis (Renstra) penelitian merupakan panduan atau pijakan untuk menyelaraskan kebutuhan 

riset dengan arah pengembangan penelitian Universitas dalam jangka waktu 5 tahun 

4) Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi 

5) Roadmap penelitian tingkat Universitas adalah seperangkat dokumen yang berisi arah penelitian Universitas 

6) Roadmap penelitian tingkat Prodi/Fakultas adalah seperangkat dokumen arah penelitian Fakultas yang 

merupakan warna/ciri penelitian Fakultas/Prodi 

7) Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk hard copy maupun soft 

copy 
 
8) Peneliti adalah sumber daya manusia yang melaksanakan atau terlibat dalam kegiatan penelitian yang 

memiliki kriteria minimal kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 
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keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian sesuai dengan 

ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

9) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

(Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat) 

10) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan 

penelitian sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi. 

11) Pembantu lapangan adalah tenaga teknis yang membantu proses kegiatan penelitian 

12) Proposal adalah usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, 

dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM 

13) Laporan Hasil penelitian adalah hasil penelitian yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan 

persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM. 

14) Luaran penelitian adalah suatu bentuk capaian hasil penelitian yang diwujudkan baik dalam bentuk bahan 

ajar, didiseminasikan dalam seminar nasional dan internasional, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam 

jurnal nasional maupun internasional serta kekayaan intelektual. 

 

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR 
 

ISI STANDAR STRATEGI INDIKATOR 

Proses penelitian harus 

memenuhi kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi, serta pelaporan 

Menetapkan standar kriteria 

minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan 

Mensosialisasikan standar 

kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang terdiri

atas perencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi, serta

pelaporan 

 

Melakukan monitoring kegiatan

penelitian yang terdiri atas

perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan 

100% tersusun ketetapan 

standar kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, serta pelaporan 

100% dosen memahami 

standar kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 
serta pelaporan 
 
75% kegiatan penelitian telah 

termonitoring yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan

Kegiatan penelitian harus 

memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sitematis sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan 

Universitas melalui LPPM 

memastikan kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan penelitian 

75% proses penelitian telah 

memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan 
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budaya akademik memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya 
akademik 

budaya akademik 

Kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, 
dan lingkungan 

Universitas melalui LPPM 

menetapkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan 

peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan 
 
LPPM memastikan peneliti 

melaksanakan penelitian 

dengan memperhatikan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, 
dan lingkungan 

100% telah ditetapkan standar 

mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan 
 
75% peneliti telah 

melaksanakan penelitian 

dengan memperhatikan 

standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dalam rangka melaksanakan 

tugas akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi harus dinyatakan 

dalam besaran beban sks sesuai 

ketentuan dalam kurikulum 

masing-masing jenjang 

pendidikan untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan di 
Universitas 

Universitas menetapkan 

besaran sks pada masing- 

masing jenjang pendidikan, 

capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan 

penulisan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi di 
Universitas 
 
 
 
 
Universitas mewajibkan 

mahasiswa melakukan 

kegiatan 

penelitian dalam rangka 

memenuhi tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi yang 

dinyatakan dalam besaran 
beban sks sesuai ketentuan 

dalam kurikulum masing-

masing 

jenjang pendidikan untuk 

memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 
Universitas 

100% telah ditetapkan 

besaran sks pada masing- 

masing jenjang pendidikan, 

capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan 

penulisan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi di 

Universitas 

 

 

 

100% mahasiswa telah 

melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau disertasi 

dengan besaran beban sks 

sesuai ketentuan dalam 

kurikulum untuk memenuhi 
capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 

Universitas 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen harus 

Universitas melalui LPPM 

mewajibkan dosen untuk 

75% dosen melibatkan 

mahasiswa dalam kegiatan 
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melibatkan mahasiswa melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan penelitiannya 

 

LPPM menetapkan standar 

proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

LPPM mensosialisasikan 

standar 

proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

penelitiannya 

 

100% telah ditetapkan standar 

proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

 

100% dosen telah memahami 

standar proses penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

Upaya pencegahan plagiarism 

dilakukan terhadap seluruh hasil 

kegiatan penelitian dosen dan 
mahasiswa 

Universitas menetapkan 

standar kriteria maksimal 
plagiarism 
 
Universitas menyediakan 

aplikasi untuk melakukan cek 

plagiarism yang dapat diakses 
oleh seluruh dosen 
 

Universitas mensosialisasikan 

standar kriteria maksimal 

plagiarism dan tata cara 

penggunaan aplikasi untuk 
melakukan cek 
plagiarism 

Tersusun standar kriteria 

maksimal plagiarism untuk 

kegiatan penelitian dosen dan 
mahasiswa 
Seluruh dosen dapat 

memanfaatkan aplikasi untuk 
melakukan cek 
plagiarism 
 
 

100% dosen memahami 

standar kriteria maksimal 

plagiarism dan tata cara 

penggunaan aplikasi untuk 
melakukan cek 
plagiarism 

6.  MANAJEMEN RESIKO 
 

 

Proses Resiko Penyebab 
Resiko 

Action 
(Penanggulangan) 

Proses penelitian harus 

memenuhi kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 
serta pelaporan 

Proses penelitian 

tidak memenuhi 

kriteria minimal 

tentang kegiatan 

penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring 

dan 

evaluasi, serta 

pelaporan 

Belum tersusunnya 

ketetapan standar 

kriteria minimal 

tentang kegiatan 

penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

pelaporan 
 

Tidak semua dosen 

memahami standar 

kriteria minimal 

tentang kegiatan 

Menetapkan standar 

kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 

serta pelaporan 
 
 
 

Mensosialisasikan 

standar kriteria minimal 

tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri 

atas perencanaan, 
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penelitian yang 

terdiri atas 

perencanaan, 

pelaksanaan, 

monitoring dan 

evaluasi, serta 

pelaporan 

Kegiatan penelitian 

belum 

termonitoring yang 

meliputi 

perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pelaporan 

pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi, 

serta pelaporan 
 
 

Kegiatan penelitian harus 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sitematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan 

budaya akademik 

Kegiatan penelitian 

belum memenuhi 

kaidah dan metode 

ilmiah secara 

sitematis sesuai 

dengan otonomi 

keilmuan dan 

budaya akademik 

Proses penelitian 

belum memenuhi 

kaidah dan metode 

ilmiah secara 

sistematis sesuai 

dengan otonomi 

keilmuan dan 

budaya akademik 

Universitas melalui 

LPPM memastikan 

kegiatan perencanaan, 

pelaksanaan dan 

pelaporan penelitian 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sistematis sesuai 

dengan otonomi 

keilmuan dan budaya 

akademik 

Kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan 

standar mutu, 

keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan 

Mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan tidak 

terjamin 

Belum ditetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 
 

Belum 

tersosialisasikannya 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 
 
 

Peneliti belum 

Universitas melalui 

LPPM menetapkan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

LPPM mensosialisasikan 

dan Universitas 

mewajibkan dosen 

mengikuti sosialisasi 

tentang standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

LPPM memastikan 
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memperhatikan 

standar mutu, 

keselamatan kerja, 

kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

peneliti melaksanakan 

penelitian dengan 

memperhatikan standar 

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dalam rangka 

melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, 

atau disertasi harus 

dinyatakan dalam besaran 

beban sks sesuai 

ketentuan 

dalam kurikulum masing- 

masing jenjang 

pendidikan 

untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di 

Universitas 

Kualitas tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau 

disertasi belum 

sesuai capaian 

pembelajaran 

lulusan dan 

ketentuan 

peraturan di 

Universitas 

Kurangnya 

intensitas dan 

kualitas 

pembimbingan 

tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi 

dalam memenuhi 

capaian 

pembelajaran 

lulusan dan 

ketentuan 

peraturan di 

Universitas 

Kurangnya motivasi 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

tugas akhir/skripsi, 

Universitas Kanjuruhan 

Malang menetapkan 

standar minimal 

intensitas dan kualitas 

pembimbingan tugas 

akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi 
 

Universitas melakukan 

monitoring dan evaluasi 

serta tindak lanjut 

kegiatan proses 

pembimbingan 

Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen 

harus 

melibatkan mahasiswa 

Belum 

terfasilitasinya 

penelitian mahasiswa 

yang 

mendukung 

pengembangan 

bidang ilmu yang 

selaras dengan 

roadmap Prodi. 

mahasiswa dalam 

kegiatan 

penelitiannya 

Belum ditetapkan 

standar proses 

penelitian yang 

melibatkan 

mahasiswa 

Dosen belum 

memahami standar 

proses penelitian 

yang melibatkan 

mahasiswa 

mahasiswa dalam 
kegiatan penelitiannya  

LPPM menetapkan 

standar proses 

penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

LPPM mensosialisasikan 

standar proses 

penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

Upaya pencegahan 

 

 

 

 

 

 

Tingginya plagiarism 

Belum tersusunnya 

standar kriteria 

maksimal 

plagiarism untuk 

kegiatan penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

Universitas menetapkan 

standar kriteria 

maksimal plagiarism 

Universitas 

menyediakan aplikasi 

untuk melakukan cek 

plagiarism yang dapat 
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plagiarism dilakukan 

terhadap seluruh hasil 

kegiatan penelitian dosen 

dan mahasiswa 

kegiatan penelitian 

dosen dan 

mahasiswa 

Belum semua 

dosen dapat 

memanfaatkan 

aplikasi untuk 

melakukan cek 

plagiarism 

Belum semua 

dosen memahami 

standar kriteria 

maksimal 

plagiarism dan tata 

cara penggunaan 

aplikasi untuk 

melakukan cek 

plagiarism 

diakses oleh seluruh 

dosen 
 
 
 

 
 

Universitas 

mensosialisasikan 

standar kriteria 

maksimal plagiarism dan 

tata cara penggunaan 

aplikasi untuk 

melakukan cek 

plagiarism 
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