
Instrumen Evaluasi Luaran SPMI di Tingkat Program Studi

Nama PS                      :

III. Penelitian

2,1 a)    Standar hasil penelitian

2.1.a
PT/unit pengelola penelitian telah memiliki
pedoman penentuan kriteria minimal hasil
penelitian

ya Tidak

2.1.b

Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan
dalam  rangka mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing
bangsa

ya Tidak

PS melaksanakan pemenuhan kriteria minimal
hasil penelitian

Ya Tidak

2.1.c

Hasil penelitian sebagaimana PT/PS)
merupakan semua luaran yang dihasilkan
melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi
keilmuan dan budaya akademik.

Ya Tidak

2.1.d

Hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk
memenuhi ketentuan dalam  rangka
mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa

Ya Tidak

Hasil penelitian mahasiswa diarahkan untuk
memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan
ketentuan peraturan di perguruan tinggi

Ya Tidak

Kriteria BAN PT

Nama Perguruan Tinggi   :

Tahun Evaluasi                :               

SNPT Deskripsi Standar Penelitian Pernyataan 1. (Belum) 2. (Sebagian)
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4. (melampaui 
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Bukti Dokumen
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2.1.e

Unit pengelola penelitian dan prodi melakukan
transfaransi hasil penelitian dengan cara
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,

dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk
menyampaikan hasil penelitian kepada
masyarakat

ya Tidak

Unit pengelola penelitian/ PS
mendokumentasikan hasil penelitian dosen
dalam bentuk laporan penelitian yang dapat
diakses secara online

ya Tidak

Pelampauan

Unit pengelola penelitian/PS
menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil
penelitian dalam bentuk prosiding

ya Tidak

Pelampauan

Unit pengelola penelitian/PS
menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil
penelitian dalam bentuk Expo di tingkat
nasional.

ya Tidak

Pelampauan

Unit pengelola penelitian/PS
menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil
penelitian dalam bentuk Expo di tingkat
internasional.

ya Tidak

Pelampauan

Nilai Butir Standar

2.2. b) Standar Isi Penelitian

2.2.a

Unit pengelola penelitian/PS menentukan isi
penelitian sesuai kriteria minimal dan keluasan
materi penelitian Ya Tidak

Kedalaman dan keluasan materi penelitian PS
meliputi materi pada penelitian  dasar dan
penelitian terapan. Ya Tidak

2.2.b

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
penelitian dasar dan terapan yang relevan
dengan bidang studi Ya Tidak

Unit pengelola penelitian/PS menentukan

kedalaman dan keluasan materi penelitian
melalui materi pada penelitian dasar dan
penelitian terapan Ya Tidak
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2.2.c

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
orientasi penelitian berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,

fenomena, kaidah, model atau postulat baru
Ya Tidak

2.2.d

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
materi pada penelitian terapan materi
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha dan atau industri.

Ya Tidak

2.2.e

Unit pengelola penelitian/PS menentukan

materi penelitian dasar dan penelitian terapan
yang mencakup materi kajian khusus untuk
kepentingan nasional Ya Tidak

2.2.f

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
materi penelitian dasar dan penelitian terapan
yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan
masa mendatang

Ya Tidak

Unit pengelola penelitian/PS memiliki peta

jalan dan agenda penelitian yang relevan untuk
mendukung capaian pembelajaran berdasarkan
penelitan dasar dan terapan Ya Tidak Pelampauan

Telah Tersedia dokumen tertulis yakni peta
jalan yang mendukung visi keilmuan, agenda
penelitian interdisiplin berkelanjutan sesuai
dengan agenda institusi, pelaksaanaan dan
keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan yang

relevan dengan bidang studi
Ya Tidak Pelampauan

Unit pengelola penelitian/PS menentukan dan
memiliki penelitian dasar dan penelitian
terapan memuat prinsip-prinsip budaya lokal 

Ya Tidak Pelampauan

Nilai Butir Standar
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2,3 c) Standar Proses Penelitian

2.3.a

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
standar proses penelitian sesuai kriteria

minimal tentang kegiatan penelitian yang
meliputi perencanaan, pelaksanan dan
pelaporan Ya Tidak

2.3.b

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
penelitian harus memenuhi kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi
keilmuan dan budaya akademik.

Ya Tidak

2.3.c

Unit pengelola penelitian/PS menentukan

kegiatan penelitian harus mempertimbangkan
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan dan keamanan peneliti,
masyarakat dan lingkungan.

Ya Tidak

2.3.d

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
dalam rangka tugas akhir, skripsi, thesis atau
disertasi harus memenuhi point 2.3.b dan 2.3.c,

memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan
ketentuan peraturan yang berlaku.

Ya Tidak

2.3.e

PS menentukan kegiatan penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam
besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam
pasal 17 Permenristek Dikti No 44 tahun 2015.

Ya Tidak

PS mengarahkan Penelitian mahasiswa agar
terkait dengan penelitian dosen Ya Tidak

Unit pengelola penelitian memiliki kebijakan
tertulis tentang pemanfaatan hasil penelitian
untuk peningkatan hasil proses pembelajaran
dan kebijakan publik dan masyarakat yang
komprehensif dan sangat jelas 

Ya Tidak pelampauan
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 Unit pengelola penelitian/ PS mengarahkan
dan melaksanakan penelitian yang melibatkan
dunia bisnis, industri dan institusi pemerintah

khususnya di lingkup wilayah/
nasional/internasional

Ya Tidak pelampauan

Unit pengelola penelitian/ PS memiliki
mekanisme pengelolaan kegiatan penelitian
yang terkoordinasi di tingkat institusi yang
diimplementasikan dalam Pengabdian Kepada
Masyarakat dan menjadi bahan pengayaan
pembelajaran Ya Tidak pelampauan

PS mengarahkan dan melaksanakan penelitian

mahasiswa terstruktur dalam kurikulum yang
mendukung capaian pembelajaran yang
dipublikasikan di jurnal nasional ber ISSN,
terakreditasi atau internasional

Ya Tidak pelampauan

PS mengarahkan dan melaksanakan hasil
penelitian dosen dan mahasiswa untuk diproses
menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan baik
tingkat lokal, nasional dan internasional.

Ya Tidak pelampauan

PS mendokumentasikan publikasi hasil
penelitian dosen pada jurnal yang terindeks
sitasi Ya Tidak pelampauan

Unit Pengelola penelitian mengelola pengajuan
HAKI atas hasil karya dosen dan mahasiswa. 

Ya Tidak pelampauan

Unit pengelola penelitian/PS menentukan hasil
penelitian dasar dan terapan yang memenuhi
aspek pengembangan iptek, kesejahteraan

masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa.
Ya Tidak pelampauan

Nilai butir Standar

2,4 d)  Standar Penilaian Penelitian
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2.4.a

Unit pengelola penelitian menentukan standar
penelitian sesuai kriteria minimal penelitian
terhadap proses dan hasil penelitian

Ya Tidak

2.4.b

Unit pengelola penelitian menentukan kriteria
minimal penilaian proses dan hasil penelitian
secara terintegrasi yang memenuhi unsur
edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
yang dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.

Ya Tidak

Unit pengelola penelitian menentukan kriteria
minimal penilaian proses dan hasil penelitian

bersifat edukatif yang merupakan penilaian
untuk memotivasi penelitian agar terus
meningkatkan mutu penelitian

Ya Tidak

Unit pengelola penelitian menentukan kriteria
minimal penilaian proses dan hasil penelitian
bersifat objektif yang merupakan penilaian
berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh

subjektifitas Ya Tidak

Unit pengelola penelitian menentukan kriteria
minimal penilaian proses dan hasil penelitian
bersifat akuntabel yang merupakan penilaian
penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria
dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh
peneliti.

Ya Tidak

Unit pengelola penelitian menentukan kriteria
minimal penilaian proses dan hasil penelitian
bersifat transparan yang merupakan penilaian

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses
oleh semua pemangku kepentingan

Ya Tidak
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2.4.c

Unit pengelola penelitian/PS menentukan
penilaian proses dan hasil penelitian yang
memenuhi prinsip terintegrasi dan

memperhatikan kesesuaian dengan standar
hasil, standar isi dan standar proses penelitian

Ya Tidak

2.4.d

Unit pengelola penelitian menentukan penilaian
penelitan yang dapat dilakukan dengan metode
dan instrumen yang relevan, akuntabel dan
dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja
proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian

Ya Tidak

2.4.e

Unit pengelola penelitian dan PS menentukan

penilaian penelitan yang dilaksanakan oleh
mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan
tugas akhir, skripsi, thesis atau disertasi diatur
berdasarkan ketentuan PT

Ya Tidak

Unit pengelola penelitian dan PS menentukan
penilaian capaian penelitan dasar dan terapan
yang terlaksana dengan biaya luar negeri, luar
Perguruan Tinggi, dan biaya Perguruan Tinggi
atau sendiri Ya Tidak Pelampauan

Unit pengelola penelitian melaksanakan
kegiatan penilaian penelitian melibatkan Tim
dari luar PT berdasarkan metode penilaian yg
sahih dan andal Ya Tidak Pelampauan

Nilai butir Standar

2,5 e)    Standar Peneliti

2.5.a

Unit pengelola penelitian dan PS menentukan
kriteria standar minimal kemampuan peneliti
untuk melaksanakan penelitian.

Ya Tidak
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2.5.b

Unit pengelola penelitian dan PS mewajibkan
peneliti yang sudah terstandar memiliki
kemampuan tingkat penguasaan metodologi

penelitian sesuai dengan keilmuan, objek
penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman penelitian

Ya Tidak

2.5.c

Unit pengelola penelitian dan PS menentukan
kemampuan peneliti yang di maksud pada
point 2.5.a dan 2.5.b mempunyai kualifikasi
akademik  dan hasil penelitian.

Ya Tidak

2.5.d

Unit pengelola penelitian dan menentukan

bahwa kewenangan melaksanakan penelitian
sesuai point 2.5.b ya Tidak

2.5.e

Unit pengelola penelitian dan PS membuat
pedoman mengenai kewenangan melaksanakan
penelitian mengacu pada pedoman yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan
Riset dan Pengembangan.

ya Tidak

Nilai butir Standar

2,6
f)    Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

2.6.a

Unit pengelola penelitian menentukan standar
sarana dan prasarana sesuai kriteria minimal
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian
dalam rangka memenuhi hasil penelitian

Ya Tidak

2.6.b

Unit pengelola penelitian mengadakan dan
memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian
yang terstandar sesuai kriteria minimal yang

terkait bidang ilmu Program Studi untuk proses
pembelajaran dan pengabdian kepada

masyarakat. Ya Tidak
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2.6.c

Unit pengelola penelitian mengadakan dan
memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian
yang terstandar sesuai kriteria minimal yang

terkait bidang ilmu Program Studi yang
memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti,
masyarakat dan lingkungan. 

Nilai Butir Standar

2,7 g)     Standar pengelolaan Penelitian

2.7.a

PT memiliki Unit pengelola penelitian yang
bertugas mengelola penelitian meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan
kegiatan penelitian. Ya Tidak

2.7.b
PT memiliki unit pengelola penelitian untuk
memfasilitasi pelaksanaan penelitian Ya Tidak

2.7.c

Unit pengelola penelitian melaksanakan
penyusunan dan pengembangan rencana
program penelitian sesuai dengan rencana
strategis penelitian perguruan tinggi Ya Tidak

Unit Pengelola penelitian menyusun dan

mengembangkan peraturan, panduan, dan
sistem penjaminan mutu internal penelitian

Ya Tidak

Unit pengelola melaksanakan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan penelitian Ya Tidak

Unit pengelola penelitian  melakukan
diseminasi hasil penelitian Ya Tidak

Unit pengelola penelitian memfasilitasi
peningkatan kemampuan peneliti untuk
melaksanakan penelitian, penulisan artikel

ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
Ya Tidak

Unit pengelola penelitian memberikan
penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
dan  Ya Tidak
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Unit pengelola penelitian melaporkan kegiatan
penelitian yang dikelolanya Ya Tidak

2.7.d

Unit pengelola penelitian menyusun dan

mengembangkan rencana program penelitian
sesuai dengan rencana strategis penelitian
perguruan tinggi dan Road map Penelitian PS
berbasis capaian pembelajaran

Ya Tidak

Unit pengelola penelitian menyusun kriteria
dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit
menyangkut aspek peningkatan jumlah
publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan

mutu bahan ajar;
Ya Tidak

Unit pengelola penelitian menjaga dan
meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau
fungsi penelitian dalam menjalankan program
penelitian secara berkelanjutan Ya Tidak

Unit pengelola penelitian melakukan
pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga
atau fungsi penelitian dalam melaksanakan
program penelitian Ya Tidak

Unit pengelola penelitian memiliki panduan
tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada
standar hasil, standar isi, dan standar proses
penelitian Ya Tidak

Unit pengelola penelitian mendayagunakan
sarana dan prasarana penelitian pada lembaga
lain melalui program kerja sama penelitian

Ya Tidak

Unit Pengelola penelitian melakukan analisis

kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan
spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

Ya Tidak
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Unit Pengelola penelitian menyampaikan
laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian
dalam menyelenggarakan program penelitian

paling sedikit melalui pangkalan data
pendidikan tinggi Ya Tidak

Unit pengelola penelitian mengelola kegiatan-
kegiatan penelitian PS dan hibah-hibah
penelitian nasional dan internasional

Ya Tidak Pelampauan

Nilai Butir Standar
2,8 h)    Standar pembiayaan Penelitian

2.8.a

Unit pengelola penelitian menentukan standar
pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai

kriteria minimal sumber dan mekanismenya
Ya Tidak

2.8.b  PT  menyediakan dana penelitian internal Ya Tidak

2.8.c

Unit pengelola penelitian bersama PS
mengupayakan penggunaan sumber dana
penelitian yang berasal dari pemerintah,
kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan di
luar negeri atau dana dari masyarakat.

Ya Tidak

2.8.d

Unit pengelola penelitian menentukan
penggunaan dan penelitian yang bersumber
dari pihak eksternal guna perencanaan
penelitian, pelaksanaan penelitian,
pengendalian penelitian, pemantauan dan
evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian
dan diseminasi hasil penelitian.

Ya Tidak

2.8.e
PT membuat mekanisme pendanaan dan
pembiayaan penelitian Ya Tidak

2.8.f

PT menyediakan dana pengelolaan penelitian
yang digunakan untuk membiayai manajemen
penelitian yang terdiri atas seleksi proposal,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan
 penelitian, dan diseminasi hasil penelitian

Ya Tidak
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PT menyediakan dana pengelolaan penelitian
yang digunakan untuk membiayai peningkatan
kapasitas peneliti Ya Tidak

PT menyediakan dana pengelolaan penelitian
yang digunakan untuk membiayai insentif
publikasi ilmiah atau insentif kekayaan
 intelektual (KI).

Nilai butir standar


