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STANDAR MUTU PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma
Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian
bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil
dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam
pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga
(pengabdian kepada masyarakat). Sebagai PT Utama dalam
pengklasteran penelitian oleh Ristekdikti sejak tahun 2011, Universitas
Gunadarma (UG) sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi swasta
terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di
Universitas Gunadarma diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini,
sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UG telah membentuk
pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan
mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang
diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga
melibatkan lintas disiplin keilmuan.
Untuk lebih fokus dala pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian
(LP)telah menentukan tema-tema riset unggulan yang
disesuaikan
dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi
dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan
sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut,
berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UG yang sesuai
dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan
jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak
hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi
disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari
berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian
permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan
solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.
Perumusan riset unggulan PT telah dilakukan sejak tahun 2011.
Bidang unggulan PT ini tentunya dirumuskan sejalan dengan visi
UG untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring
global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam
bidang penelitian
diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi
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terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi
masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.
Merespon visi dan misi universitas, misi Lembaga Penelitian adalah:
1. Mengelola dan mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan
penelitian oleh sivitas akademi.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bernilai tambah dan
berdaya saing.
3. Mengelola kerjasama penelitian dengan lembaga terkait, baik
dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional.
4. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya
dalam pengembangan ilmu pengetahuan,
peningkatan daya
saing dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan dan memperkokoh kelembagaan secara
terus-menerus baik dari segi sarana prasana maupun sumber
daya manusia
Dalam rangka pencapaian misi yang sudah digariskan dan
mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi
acuan pengelolaan kegiatan penelitian di Universitas Gunadarma, yaitu:
1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini
menjadi acuan mutu penyelenggaran penelitian di lingkungan Universitas
Gunadarma dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan
dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal,
nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan
dalam dokumen ini dberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan
pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana
mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

Bajamtu-Univ. Gunadarma

Page 2 of 4

Standart Isi Penelitian 2017

Standar Isi Penelitian
1. Deskripsi
Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu
penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi
jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang
berlaku di Universitas Gunadarma mengacu pada Permenristekdikti,
nomor 44, pasal 45 tahun 2015,Agenda riset nasional, visi dan misi
institusi, dan Renstra Penelitian.Menurut Permenristekdikti tersebut,
“Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan
keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian
tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan.
Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses
penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain. POB yang
mendukung pelaksanaan dalam mencapai standar dan indikator yang
ditetapkan adalah No. 7 dan No. 9.
2. Kriteria
Baik penelitian dasar maupun terapan harus mengangkat materi kajian
khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada kedua jenis penelitian
juga harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. Dengan demikian, maka
kriteria isi penelitian adalah:
1. sesuai dengan bidang fokus riset nasional 2015-2019
2. sesuai dengan unggulan penelitian Universitas Gunadarma
3. Elemen Standar
Standar dan indikator isi penelitian dibangun untuk mengawal
penggunaan anggaran dan pelaksanaan penelitian sesuai dengan kriteria
di atas. Standar dan indikator isi penelitian baik untuk penelitian dasar
maupun penelitian terapan dapat dilihat pada tabel standar dan indikator.
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4. Standar Mutu
Tabel Standar dan indikator isi penelitian
Standar
Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK)

Indikator capaian
1. Jumlah judul untuk tema
infrastruktur informasi
2. Jumlah judul untuk tema aplikasi
perangkat lunak
3. Jumlah judul untuk tema
kandungan informasi
4. Jumlah judul untuk tema
pengembangan SDM dan
kelembagaan
5. Jumlah judul untuk tema
pengembangan regulasi dan
standarisasi

Energi terbarukan

1. Jumlah judul untuk isu strategis
pengembangan energi surya
2. Jumlah judul untuk isu strategis
pengembangan energi air
3. Jumlah judul untuk isu strategis
pengembangan energi biomassa
dan biogas
1. Jumlah judul untuk isu strategis
perbankan syariah
2. Jumlah judul untuk isu strategis
asuransi syariah
3. Jumlah judul untuk isu strategis
pembiayaan syariah
4. Jumlah judul untuk isu strategis
akuntansi syariah
5. Jumlah judul untuk isu strategis
perilaku organisasi syariah
6. Jumlah judul untuk isu strategis
pemasaran syariah

Ekonomi syariah
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