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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian merupakan komponen penting bagi kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dewasa ini, 

negara-negara maju di dunia adalah negara-negara yang sangat maju dalam penelitian, baik dasar maupun 

rekayasa. Sebagai contoh, Jepang dan negara-negara Skandinavia adalah negara miskin dalam sumber daya 

alam, tetapi dalam kenyataaanya merupakan negara paling makmur dengan income perkapita tertinggi di 

dunia. Sebaliknya, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi merupakan salah satu 

negara miskin di dunia. Kemakmuran yang dirasakan sebagian wilayah di Indonesia atau sekelompok 

masyarakat hanya merupakan kemakmuran semu, karena semata hasil dari eksploitasi sumber daya alam 

yang ada. Pada masa-masa yang akan datang, Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan negara 

dengan mengandalkan eksplorasi kekayaan alam. Minyak di Indonesia diprediksikan akan habis pada 10 

tahun mendatang, sedangkan batubara akan habis pada 30 tahun mendatang. Tanpa kegiatan penelitian yang 

serius, pada tahun-tahun mendatang dipastikan Indonesia akan terpuruk, baik secara ekonomi maupun 

teknologi, dan hanya akan menjadi pasar dari dari produk-produk berteknologi tinggi negara maju. Dengan 

demikian, kegiatan penelitian berkualitas merupakan sebuah keniscayaan, agar Indonesia dapat eksis dan 

bertahan di dunia yang semakin sempit dan berubah cepat ini. Perwujudan penelitian berkualitas 

internasional disamping mampu meningkatkan daya saing bangsa, juga secara khusus akan mengangkat 

nama Universitas Pasundan, sejajar dengan Universitas-Universitas penelitian terkemuka di dunia. Untuk 

itu, Universitas Pasundan sebagai lembaga perguruan tinggi perlu mengembangkan kebijakan-kebijakan 

penjaminan mutu agar hasil penelitian berkualitas, dapat direproduksi, serta terdokumentasi dengan baik. 

Buku Penjaminan Mutu Penelitian ini berisi tentang konsep, kebijakan, sistem, organisasi dan implementasi 

penjaminan mutu yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Pasundan. Buku ini disusun berdasarkan 

visi dan misi Universitas, Rencana Strategis Universitas, berbagai referensi penjaminan mutu serta saran 

dan masukan berbagai pihak dan diharapkan menjadi acuan bagi kegiatan penjaminan mutu kegiatan 

penelitian, dan standar operational prosedur (SOP) dari setiap kegiatan penelitian. 

 

Dukungan dari segenab sivitas Akademik Universitas, baik dosen, mahasiswa maupun pegawai di 

lingkungan Universitas Pasundan sangat diharapkan agar upaya penjaminan mutu, baik pendidikan, 

penelitian dapat berhasil demi terwujudnya visi dan misi Universitas. 

 

 

 

Rektor, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Universitas Pasundan (UNPAS) dengan status otonomi mempunyai kesempatan untuk 

berperan penting dalam menempatkan bangsa dan negara Indonesia dalam konteks percaturan 

dan peradaban dunia. Masyarakat Indonesia masa kini menghadapi berbagai tantangan 

internal maupun eksternal di era globalisasi yang ditandai oleh keterbukaan,  kompetisi,  

futurisasi dan IT. Menghadapi tantangan tersebut di atas, UNPAS sepatutnya mampu 

mewujudkan suatu institusi perguruan tinggi yang tangguh dan unggul dalam kegiatan belajar 

mengajar, penelitian dan pelayanan masyarakat. UNPAS harus dapat menghasilkan manusia-

manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak dan bermoral tinggi, serta kreatif dan inovatif 

dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan mengacu visi UNPAS yang ingin 

menjadikan UNPAS sebagai universitas riset kelas dunia, serta sesuai dengan misi UNPAS 

sebagai berikut: 

1. Menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai Kesundaan 

dan Keislaman di tahun 2021 

2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 

3. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 

4. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat 

manusia. 

5. Menjaga, memelihara dan mengembangkan Syiar Islam. 

6. Menjaga, memelihara dan mengembangkan budaya sunda. 

 

Maka UNPAS perlu meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya untuk bisa mendukung visi 

dan misinya tersebut. Kegiatan penelitian dalam suatu  perguruan tinggi merupakan salah 

satu ukuran yang menentukan mutu suatu pendidikan tinggi. Dalam rangka mencapai cita-cita 

untuk menjadi universitas riset kelas dunia, UNPAS harus mengembangkan kegiatan 

penelitian ilmiah secara lebih produktif, lebih terstruktur dan dengan hasilyang lebih 

bermutu. Untuk ini, UNPAS perlu membuat buku pedoman penjaminan mutu penelitian 

dalam pelaksanaan kegiatan penelitiannya. 
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B. SASARAN DAN TUJUAN 

1. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian 

dasar dan terapan yang berstandar internasional.  

2. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas dalam upaya 

memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, serta mampu menjadi agen perubahan di 

masyarakat.  

3. Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi Universitas dan mengembangkan 

sumber keuangan.  

4. Mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh-kembangnya kelompok bidang 

ilmu dan tumbuhnya penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan 

masyarakat pengguna.  

 

C. Butir-butir kebijakan dalam penjaminan mutu penelitian 

1. Road Map Penelitian Universitas Pasundan  

1.1 Rektor Universitas Pasundan melalui Lembaga Penelitian UNPAS 

merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan penelitian di Universitas 

Pasundan sesuai dengan peta penelitian (road map). Road map penelitian 

merupakan kebijakan Universitas.  

1.2 Tujuan road map penelitian adalah memberikan arah terhadap penelitian, baik 

penelitian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin serta 

mensinergikan penelitian-penelitian di Universitas Pasundan agar terjadi 

relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu.  

1.3 Universitas  melalui  Lembaga Penelitian UNPAS  harus memantau dengan 

kritis perubahan global dan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup dan 

dinamika kehidupan, untuk selanjutnya melakukan reposisi terhadap roadmap 

yang telah disusun.  

1.4 Atas dasar dinamika masyarakat yang selalu berubah-ubah, roadmap dalam 

penelitian dapat diupdate setiap kurun waktu tertentu agar output-output 

penelitian memenuhi kebutuhan stake holder dan selalu relevan terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

2. Dalam upaya percepatan Universitas Pasundan menuju Universitas Penelitian, maka:  

2.1. Universitas Pasundan harus berupaya secara aktif mendapatkan sumber 

pendanaan bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif 
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di tingkat global serta memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian 

terpadu. 

2.2. Universitas Pasundan harus proaktif membina kolaborasi dengan institusi diluar 

Pasundan, baik domestik maupun internasional.  

2.3. Penelitian dasar dan terapan diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/ 

atau perolehan hak paten dalam rangka mendorong perkembangan industri 

nasional dengan menekankan pemanfaatan sumber daya yang ada secara 

berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.  

2.4. Universitas Pasundan mendorong peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian 

yang dapat menghasilkan perangkat keras dan lunak yang dapat dimanfaatkan 

secara luas dan bebas oleh masyarakat serta secara bersama memecahkan 

masalah masyarakat dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau 

tepat guna dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat.  

2.5. Peneliti muda di lingkungan Universitas Pasundan harus mendapatkan pelatihan 

metode penelitian dan komunikasi ilmiah.  

2.6. Penelitian agar dikaitkan dengan tugas-tugas akhir mahasiswa, baik skripsi S
1
, 

tesis S
2
, ataupun disertasi S

3
, dan sebaliknya tugas-tugas akhir mahasiswa 

supaya diarahkan untuk mendukung kerangka besar penelitian Universitas 

supaya tercapai sinergi dengan dharma pendidikan dan demi efisiensi.  

2.7. Mengembangkan mekanisme reward dalam bentuk proposal development fund 

yang dapat diakses oleh segenap sivitas akademika dalam menda-patkan dana 

penelitian.  

 

D. Organisasi Penjaminan Mutu Penelitian 

Struktur organisasi penjaminan mutu kegiatan Penelitian Universitas Pasundan 

ditampilkan pada diagram pohon dibawah.  

1. Di tingkat Universitas:  

1.1.Penjamin mutu kegiatan Penelitian terdiri atas Pimpinan Universitas dibantu oleh 

Pusat Jaminan Mutu (PJM). Pimpinan Universitas menetapkan kebijakan, norma 

dan baku mutu penelitian dan disetujui oleh senat Universitas.  

1.2.Lembaga Penelitian Universitas Pasundan (Lemlit) mengkoordinasi penelitian 

multi disiplin. Sebagai koordinator penelitian di tingkat Universitas, Lemlit dapat 

mengajukan permohonan kepada rektor agar PJM melakukan monitoring dan 
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evaluasi internal (MONEVIN)/audit pada kegiatan-kegiatan penelitian yang 

dilakukan 

1.3.Untuk evaluasi kegiatan dan monitoring internal, Lemlit membentuk Gugus 

Jaminan Mutu.  

2. Di tingkat Fakultas:  

2.1.Kegiatan penelitian di tingkat Fakultas dimaksudkan untuk mewadahi penelitian 

yang melibatkan bidang ilmu sejenis. Penjamin mutu kegiatan penelitian terdiri 

atas Dekan yang dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM). Tugas GJM Fakultas 

adalah monitoring dan evaluasi internal.  

2.2.Dekan merumuskan butir-butir mutu dan kebijakan penelitian dan disyahkan oleh 

Senat Fakultas. Butir-butir mutu yang ditetapkan di tingkat Fakultas harus 

berpedoman pada visi dan misi Fakultas, serta rencana strategis Fakultas.  

2.3.Dekan sebagai perancang dan pelaksana kegiatan Penelitian di tingkat Fakultas 

dapat mengajukan permintaan kepada Rektor, agar PJM melakukan MONEVIN 

atas kegiatan-kegiatan penelitian dibawah tanggung jawabnya.  

3. Di tingkat Jurusan/Program Studi:  

3.1.Penelitian di tingkat Jurusan merupakan realisasi kebijakan penelitian di tingkat 

Fakultas. Penjamin mutu kegiatan penelitian di tingkat Jurusan/Program Studi 

terdiri atas ketua Jurusan/Program Studi dibantu oleh Unit Jaminan Mutu (UJM).  

3.2.UJM terdiri atas wakil-wakil bidang minat dan keahlian dan berfungsi melakukan 

monitoring dan evaluasi internal kegiatan penelitian di tingat Jurusan.  

3.3.MONEVIN dilakukan atas permintaan Dekan atau berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. 
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BAB II 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN 

 

A. PENGERTIAN 

Pengertian utama dari penelitian (research) dalam dunia pendidikan tinggi adalah kegiatan 

mencari kebenaran (to seek the truth) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

(scientific research) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan 

ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengertian lain 

sekaitan dengan penelitian ini adalah : 

1. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi serta 

difusi teknologi. 

2. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk 

desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi 

dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, 

fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika. 

3. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan 

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau 

cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam 

produk atau proses produksi. 

4. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian 

termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian. 

5. Indikator Mutu Penelitian adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk 

memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian  

6. Pedoman Kebijakan Penelitian UNPAS adalah garis-garis besar konsep pengembangan 

dan pelaksanaan penelitian dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah RI 152 

tahun 2000 tentang Penetapan Universitas sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 

pada pasal 5 tentang tujuan universitas adalah untuk mewujudkan universitas riset sebagai 

pusat unggulan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan seni. 

7. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta 

atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat. 
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8. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual 

secara ekonomis.  

 

B. RUANG LINGKUP 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan 

UNPAS yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen UNPAS 

untuk berada di garis terdepan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. 

Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang 

penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh UNPAS, yaitu: 

Nano, Genom dan Information & Communication Technology (ICT), policy studies 

dan indegenous study. UNPAS memberikan perhatian yang siginifikan untuk penelitian sosial 

budaya yang berdampak pada proses pembudayaan dan pemasaran penelitian unggulan serta 

meminimalkan efek negatif teknologi dengan perangkat etika, moral dan hukum guna 

menunjang penelitian unggulan tersebut. 

Sebelum menentukan lingkup penelitian terlebih dahulu perlu dibicarakan kategori penelitian 

berdasarkan kegiatannya yaitu: 

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat 

berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan 

tertentu. 

2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar 

dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas 

permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi 

kebutuhan mereka.  Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup 

penelitian di Universitas Pasundan dapat dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu: 

• Lingkup pertama adalah penelitian yang yang terkait langsung dengan kegiatan 

pendidikan misalnya penelitian untuk menghasilkan skripsi, tesis dan disertasi atau 

penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar. 

• Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori 

dan ilmu pengetahuan, atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik 

 Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan 

semua staf akademik UNPAS beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar 

yang berkepentingan. 
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BAB III 

STANDAR DAN MEKANISME 

PENJAMINAN MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS PASUNDAN 

 

A. Standar Arah Penelitian  

Sejalan dengan perubahan status Universitas Pasundan yang pada tahun 2010 

menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Pendidikan Milik Negara (PT BHPMN), 

diperlukan re-orientasi dari kegiatan penelitian sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan dua darma dari Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Pasundan, 

yakni Pendidikan dan Pengabdian harus didorong menjadi Pendidikan dan 

Pengabdian berbasis penelitian (Research based Education and Community Services).  

2. Universitas mendorong peningkatan kemampuan enterpreneurship dari kegiatan 

penelitian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud 

dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, 

atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipasarkan 

langsung pada dunia industri.  

3. Universitas mendorong peningkatkan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan 

kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian internasional, baik melalui magang 

penelitian, Post Doctoral, maupun melalui joint degree program. 

Untuk mempercepat terwujudnya Universitas Pasundan sebagai Universitas Riset 

bertaraf Internasional, perlu ditempuh cara-cara sebagai berikut:  

1. Mengembangkan kultur penelitian yang sehat dan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan 

dengan penganugerahan penghargaan kepada peneliti-peneliti terbaik di Universitas 

yang berhasil dalam publikasi internasional, penelitian aplikatif-kolaboratif, 

penelitian berorientasi paten dan pengabdian kepada masyarakat.  

2. Perbaikan dan peningkatan fasilitas penelitian, intensif publikasi, bantuan 

pendaftaran paten dan intensif di seminar internasional.  

3. Pembentukan center of excelence yang didukung oleh para peneliti sesuai dengan 

payung penelitian masing-masing. Pendanaan secara reguler based on achievement.  

4. Pengembangan payung dan klaster penelitian ditentukan berdasarkan roadmap dan 

trackrecord sumber daya yang ada.  

5. Pengembangan data base penelitian dikelola oleh Lemlit berbasis IT. Dalam data 

base ini dimuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, track record peneliti, 
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kolaborasi dan berbagai training yang telah diperoleh peneliti. Data base ini menjadi 

aset Universitas dan dapat diakses oleh siapa saja.  

6. Peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas dari unit pelaksana penelitian melalui 

networking dan resource sharing sehingga menjamin kemudahan akses bagi sivitas 

akademika Universitas Pasundan dan masyarakat pengguna.  

7. Menata dan meningkatkan kinerja penelitian dengan melakukan fit and proper test 

terhadap ketua lembaga penelitian, kepala laboratorium dan pusat studi. 

 

B. Mekanisme Pemenuhan Standar  

Mekanisme pemenuhan standar meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:  

 Tahap penentuan kebijakan:  

1. Universitas menjabarkan roadmap penelitian dalam bentuk program penelitian jangka 

panjang untuk masing-masing payung dan klaster penelitian serta mensosialisasikan 

kepada segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.  

2. Program jangka panjang masing-masing payung dan klaster penelitian 

diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.  

3. Untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan arah yang direncanakan, 

Universitas membentuk komite penelitian di tingkat Universitas, yang dalam hal ini 

dilakukan oleh Lembaga Penelitian, di tingkat Fakultas oleh Badan Pertimbangan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3M) dan di tingkat Program 

Studi/Jurusan oleh kelompok bidang minat (KBM). Komite penelitian di masing-

masing level ini seyogyanya bertemu secara rutin untuk membahas pelaksanaan 

penelitian dan disemanasi hasil penelitian.  

4. Universitas Pasundan perlu memiliki pedoman standar pengajuan proposal penelitian, 

seleksi proposal penelitian, pendanaan, prosedur penelitian, penjaminan mutu, 

supervisi, pelaporan, pengajuan paten hasil penelitian, dan monitoring penggunaan 

temuan penelitian oleh masyarakat umum.  

5. Komitmen untuk peningkatan kualitas penelitian harus ditunjukkan melalui alokasi 

dana penelitian yang memadai dan mendistribusikan dana tersebut kepada peneliti 

berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi proposal yang transparan  

6. Universitas perlu menetapkan standar hasil-hasil penelitian yang berorientasi paten 

dan menfasilitasi dalam pengurusan paten.  
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7. Universitas perlu menetapkan suatu unit pelaksana teknis (UPT) yang berfungsi 

sebagai pusat transfer teknologi yang bertindak sebagai pendewasaan teknologi dan 

memasarkannya ke masyarakat pengguna.  

8. Universitas perlu membuat aturan-aturan kerja sama penelitian, hak publikasi, hak 

inventor paten dan hak kepemilikan paten.  

9. Universitas perlu menentukan aturan-aturan pembagian royalti paten antara 

Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan para inventor serta lembaga terkait.  

 

 Tahap-tahap dalam pengajuan proposal penelitian:  

1. Peneliti mengajukan usul penelitian kepada Ketua Jurusan/ Departemen/Program 

Studi/Bagian setelah memperoleh masukan dari peers group.  

2. Usul penelitian yang disetujui pemimpin Jurusan/ Departemen/ ProgramStudi/ 

Bagian diseminarkan di Jurusan/ Departemen/ Program Studi/Bagian yang 

bersangkutan.  

3. Usul penelitian yang telah diperbaiki diajukan ke Dekan/ Ketua Lembaga Penelitian/ 

Sponsor untuk proses seleksi lebih lanjut dan mendapatkan biaya.  

4. Proses yang sama ditempuh peneliti apabila akan melaporkan hasil penelitian dalam 

bentuk laporan penelitian. 

 

C. Standar Monitoring dan Evaluasi Internal 

1. Pengendalian standar mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi 

internal (MONEVIN) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran 

penjaminan mutu di tingkat Universitas. MONEVIN diadakan untuk mengetahui 

apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi.  

2. MONEVIN dilakukan melalui dua cara, yakni :  

Pertama : Berdasarkan pelaksanaan penelitian melalui evaluasi lembaga dengan 

berpedoman kepada kebijakan mutu dan standar mutu penelitian yang telah disusun 

oleh Universitas:  

2.1.Evaluasi pelaksanaan penelitian baik yang dibiayai pihak Universitas maupun 

oleh pihak di luar Universitas melalui seminar hasil penelitian.  

2.2.Laporan Lembaga Penelitian tentang evaluasi pelaksanaan dan diseminasi hasil 

penelitian di Jurusan/Fakultas/Universitas.  

2.3.Laporan tim penjaminan mutu berdasarkan laporan Lembaga Penelitian.  
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Kedua : Melalui evaluasi hasil kegiatan penelitian, diantaranya :  

2.4.Evaluasi kuantitas dan kualitas artikel dalam prosiding seminar/jurnal.  

2.5.Kuantitas dan kualitas inovasi IPTEKS yang digunakan di masyarakat.  

2.6.Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) dan hak cipta yang diperoleh.  

D. Standar Dokumentasi Proses Penelitian  

Karena penelitian adalah sebuah proses berkelanjutan dan inheren, diperlukan standarisasi 

dokumen dari setiap unit kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya:  

1. Proposal penelitian. Dalam proposal penelitian diuraikan:  

 

1.1.Masalah yang akan diteliti dan hipotesis dari penelitian.  

1.2.Personalia yang terlibat, keahlian dari masing-masing personal dan tanggung 

jawabnya.  

1.3.Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian.  

1.4.Metode yang dilakukan serta justifikasinya, dan variabel-variabel yang akan 

diamati dalam penelitian.  

1.5.Jadwal pelaksanaan penelitian  

1.6.Anggaran, material yang dibutuhkan dan sumber pendanaan. 

 

2. Dokumen kemajuan kegiatan penelitian. Bentuk dokumen dapat berupa logbook, note 

book atau daftar isian yang spesifik dibuat untuk mencatat kegiatan penelitian terkait. 

Pada dokumen kemajuan penelitian:  

2.1 Perlu dicantumkan identitas dari pemilik dokumen.  

2.2 Setiap langkah yang dilakukan dalam setiap langkah penelitian dijelaskan secara 

rinci. Hal ini penting, dan oleh suatu sebab peneliti pertama tidak hadir atau 

melanjutkan tugasnya, maka posisi ini dapat dilanjutkan oleh peneliti di level 

bawahnya.  

2.3 Persamaan-persamaan atau rumus yang digunakan dalam penelitian, harus ditulis 

dengan jelas dalam note book, beserta satuan variable tersebut.  

2.4 Pengecualian diperbolehkan bila memang kegiatan dalam item penelitian tersebut 

sudah menjadi prosedur baku dan merupakan buku pegangan.  
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3. Standard Operation Procedures (SOP) Penelitian.  

3.1 Sebuah SOP harus tertulis dan berfungsi memberikan arahan pada setiap kegiatan 

penelitian. Tujuan SOP adalah untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan 

sistematik yang terjadi ketika pengambilan data dilakukan oleh personal berbeda.  

3.2 Sebuah SOP terdiri atas judul, nomor SOP, tujuan SOP dan langkah-langkah 

dalam kegiatan penelitian. SOP ini harus ditanda-tangani oleh kepala laboratoriun 

atau supervisor dari penelitain tersebut.  

3.3 Dalam SOP, setiap langkah harus harus dijelaskan secara detail. Jika ditemukan 

teknik baru dalam pengambilan data dan terbukti teknik baru tersebut lebih 

handal, maka SOP yang ada harus segera direvisi. Pengarsipan secara hierakhis 

atas SOP yang lama penting untuk pendokumentasian.  

4. Setiap unit pelaksana penelitian dilengkapi dengan dokumen peralatan, standar 

pengoperasian, metode kalibrasi dan pengukuran.  

5. Pelabelan dari senyawa-senyawa kimia, larutan dan material berbahaya.  

5.1 Pada setap material yang digunakan dalam kegiatan laboratorium, terlebih lagi 

untuk material berbahanya, hendaknya dicantumkan peringatan pada wadah zat 

kimia/larutan/material tersebut yang meliputi efek bagi kesehatan, kemungkinan 

kebakaran, sifat reaktif material dan akibat-akibat berbahaya lainnya.  

5.2 Bila zat-zat kimia, larutan atau material tersebut mempunyai tanggal kadaluwarsa, 

hendaknya dicantumkan secara jelas batasan waktunya.  

6. Prosedur penyelamatan ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran dan kecelakaan 

kerja.  

 

E. Standar Penilaian Hasil Penelitian  

Penentuan mutu hasil penelitian dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi 

nasional/internasional.  

2. Hasil penelitian digunakan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, 

mengembangkan bahan ajar perkuliahan dan pengabdian pada masyarakat.  

3. Hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk penulisan buku ajar yang disempurnakan 

dan diperkaya oleh hasil penelitian.  

4. Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam penelitian dengan institusi di luar 

Universitas Pasundan, baik domestik maupun internasional.  
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5. Terbina kolaborasi yang lebih bagus dengan dunia industri melalui pemanfaatan hasil 

penelitian (e.g. lisensi) untuk menjamin keberlanjutan penelitian.  

6. Peneliti mendapatkan hak paten/hak cipta atas temuan dan karyanya.  

7. Peneliti mendapatkan penghargaan atas karya penelitiannya, baik di tingkat nasional 

atau internasional. 

 

F. Standar mutu penelitian dibagi atas : 

1. Standar Peneliti 

a. Usulan dan protokol penelitian 

b. Institusi/Unit penelitian (lihat point 3a) 

c. Peneliti (lihat point 2 tentang peneliti) 

d. Aspek etik penelitian 

e. Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan 

f. Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan pengembangan ilmu 

g. Mempunyai nilai jual/menghasilkan dana 

h. Publikasi Ilmiah 

 

2. Standar Peneliti 

a. Peneliti utama 

b. Kelompok/anggota tim peneliti 

c. Ketertiban mahasiswa 

d. Komitmen waktu dan dedikasi 

 

3. Standar Manajemen Penelitian 

a. Institusi 

b. Struktur manajemen 

c. Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan 

d. Dana 

e. Fasilitas 

f. Kerjasama nasional maupun internasional 

g. Pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian. 
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Berikut ini adalah uraian dari masing-masing standar tersebut serta kriteria dan indikatornya. 

 
Tabel 1. Standar Mutu Penelitian 

 
No Standar Kriteria Indikator 
1. Penelitian : 

a. Adanya usulan/protokol 
penelitian 

 Lengkap dan jelas  Jumlah usulan yang didanai 

 b. Adanya institusi/unit 
Peneliti 

 Kredibel dan berpengalaman  Jumlah peneliti yang berpengalaman 
dan jumlah penelitian yang sudah 
dikerjakan 

 c. Peneliti  Handal dan berpengalaman  Jumlah penelitian yang sudah dikerjalan 
dan publikasi ilmiah 

 d. Etik penelitian  Adanya Komisi etik penelitian  Tinjauan (review) aspek etik penelitian 
 e. Kegunaan dan relevansi 

dengan kebutuhan 
 Adanya keterlibatan peer group  Jumlah penelitian yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat 

 Tinjauan oleh peer group  Dimanfaatkan oleh peneliti, swasta, dan 
masyarakat. 

 f. Kegunaan dan relevansi 
dengan kebutuhan 

 Keterkaitan dengan pendidikan dan 
pengembagan ilmu pengetahuan 

 Jumlah tesis dan disertasi yang 
diluluskan  Jumlah penelitian yang memperoleh 
hak paten  Sebagai referensi dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan 

 g. Mempunyai nilai 
jual/menghasilkan dana 

 Keberhasilan mengkomersilkan hasil 
penelitian 

 Adanya penelitian yang berguna untuk 
masyarakat  Terjualnya hasil penelitian. 

 h. Bersifat ilmiah  Bermutu akademik  Jumlah publikasi oleh jurnal ilmiah 
yang terakreditasi bertarap 
internasional. 

2 Peneliti : 
a. Peneliti utama 

  Kredibilitas dan popularitas peneliti 
  Memperoleh penghargaan  Terlibat dalam penelitian internasional  Konsultan atau staf ahli  

pemerintah/swasta. 
 b. Kelompok/anggota 

peneliti 
 Terstrukturnya kemampuan 

kelompok-kelompok peneliti 
 Adanya kelompok peneliti yang 

bermutu. 
 c. Keterlibatan mahasiswa  Peneliti mengalokasikan waktu untuk 

penelitian 
 Adanya kelompok mahasiswa dalam 

penelitian 
 d. Komitmen waktu dalam 

penelitian 
 Peneliti mengalokasikan waktu untuk 

penelitian 
 Penelitian dilakukan sesuai dengan 

jadual  Adanya remunerasi dan jaminan  Kesejahteraan untuk peneliti. 
3 Manajemen penelitian : 

a. Institusi 
  Adanya institusi riset di aras 

universitas, fakultas dan departemen 

  Adanya kegiatan ilmiah yang 
terstruktur.  Aktif dan berkesinambungan 

 b. Struktur jangka panjang, 
menengah, dan tahunan 

 Struktur organisasi, fungsi, dan garis 
pertanggungjawaban yang jelas 

 Adanya jabaran tugas yang jelas  Adanya prosedur tetap (protap) 
penelitian  Adanya peneliti yang profesional  Adanya tenaga pendukung  Adanya laporan pertanggungjawaban 
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 c. Rencana jangka panjang, 
menengah, dan tahunan 

 Rencana yang jelas dan lengkap 
termasuk pendanaan 

 Memiliki Peta penelitan (roadmap)  Relevan dengan rencana UI  Merupakan kesepakatan bersama  Tersosialisasi 
 d. Dana  Alokasi dana penelitian dari 

universitas minimal 10% 
 Tersediannya dana penelitian dari 

universitas/fakultas/departemen  Tersedia dana untuk proposal penelitian  Adanya prioritas dana 
   Dana penelitian dari luar universitas  Jumlah dana dari luar 
 e. Fasilitas  Tersedia fasilitas yang cukup dan 

bermutu 
 Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan  Prioritas fasilitas  Perencanaan dan pengembangan 

Fasilitas 
 f. Kerjasama  Terbangunnya kerjasama lokal, 

nasional, dan internasional 
 Adanya strategic plan  Adanya jaringan kerjasama  Adanya MoU dengan lembaga  

 g. Pelatihan, lokarkarya, 
dan seminar 

 Terselenggaranya berbagai pelatihan, 
lokakarya, dan seminar penelitian 
baik lokal, nasional, dan 
internasional.  Terdokumentasinya : dana penelitian, 
hasil akhir, publikasi nasional dan 
internasional, kerjasama dan paten 

 Jumlah pelatihan, lokakarya, dan 
seminar yang bermutu  Hasil prosiding  Dilakukan dan dihadiri pakar-pakar 
terkenal.  Peneliti yang berkemampuan tinggi 

 h. Dokumentasi  Terdokumentasinya produktifitas 
institusi penelitian 

 Adanya Panduan pelaksanaan penelitian  Pusat dokumentasi penelitian yang 
lengkap  Katalog, dokumentasi yang sistematis 
dan mudah diakses (IT sistem)  Pemanfaatan oleh pihak-pihak yang 
memerlukan. 

 
 

Penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan sejak perencanaan hingga 

pelaksanaan, evaluasi dan usaha perbaikan, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan bidang penelitian 

b. Adanya dana yang memadai 

c. Adanya pelatihan peneltian bagi staf dan mahasiswa 

d. Tersedianya fasilitas penelitian yang cukup 

e. Adanya panitia etik penelitian 

2. Pelaksanaan 

a. Alokasi dana 

b. Dilakukannya kegiatan monitoring dan supervisi dalam pelaksanaan penelitian 

c. Dukungan institusi terkait 
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3. Evaluasi 

a. Penilaian terhadap hasil penelitian secara konsisten: publikasi nasional/internasional, 

penghargaan,pemanfaatan 

b. Evaluasi diri peneliti: publikasi nasional/internasional, penghargaan, keanggotaan 

dalam organisasikeilmuan 

c. Evaluasi diri manajemen penelitian dilakukan terhadap Direktorat Riset dan 

Pengabdian kepadaMasyarakat, pusat/lembaga penelitian, departemen, yang 

mencakup : 

• Rencana jangka panjang, menengah dan tahunan 

• anggaran/dana  

• publikasi 

• pemberian penghargaan untuk peneliti/penelitian terbaik 

• pelatihan dalam dan luar negeri 

• lokakarya/seminar penelitian 

• laporan tahunan 

4. Perbaikan 

a. Usulan perbaikan yang jelas dan disetujui bersama 

b. Rencana dan langkah-langkah perbaikan yang jelas 

 

Dalam melaksanakan kegiatan penjaminan mutu penelitian mengikuti alur sebagai berikut : 

1. Persiapan 

a. Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS menyediakan borang 

(penilaian) penjamin mutu akademik penelitian yang akan digunakan oleh masing-

masing fakultas untuk melakukan evaluasi diri; 

b. Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS mengirimkan borang 

(penilaian) penjamin mutu penelitian ke Rektor UNPAS untuk dibuatkan surat agar 

masing-masing fakultas mengisi borang tersebut; 

c. Fasillitas Networking yang cepat dan aman. 

2. Pelaksanaan 

a. Menggunakan fasilitas Networking (Internet dan LAN); 

b. Rektor UNPAS mengeluarkan surat dan melampirkan borang (formulir penilaian) 

penjamin mutu penelitian ke dekan fakultas dengan tembusan ke Badan Penjaminan 

Mutu Akademik (BPMA) ; 



Penjaminan  Mutu Penelitian  

Halaman    16 

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung  

c. Dekan fakultas menerima surat dan borang dari Rektor UNPAS, meneruskan ke Unit 

Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) fakultas dan jajarannya yang terlibat (misalnya 

manajer riset, ketua departemen, ketua program studi , penjamin mutu akademik 

departeman dan lainnya); 

d. Hasil pengisian borang dan evaluasi diri dari penjamin mutu akademik diserahkan 

kepada Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) fakultas 

e. Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) fakultas mengkompilasi (menggabungkan) 

borang dan evaluasi diri mengisi hasil akhir borang; 

f. Hasil akhir borang yang telah dibuat Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) fakultas 

diserahkan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan; 

g. Setelah Dekan membaca dan menyetujui hasil akhir borang maka dibuatkan surat 

untuk diserahkan kembali kepada Rektor UNPAS; 

h. Rektor UNPAS menerima hasil dari masing-masing fakultas kemudian meneruskan 

hasil tersebut kepada Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS; 

i. Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS menerima hasil borang dari 

Rektor UNPAS, kemudian bekerjasama dengan tim pengolah data untuk mendapatkan 

hasil akhir nilai; 

j. Tim pengolah data akan menyerahkan data yang sudah diolah kepada Badan 

Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS dan memberikan masukan terhadap 

data yang diolah; 

k. Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) membuatkan penilaian akhir dan 

rekomendasi dari nilai yang diperoleh kepada Rektor UNPAS. 

3. Evaluasi 

a. Rekomendasi yang dibuat Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS 

adalah untuk masing-masing fakultas; 

b. Hasil rekomendasi yang telah dibuat diserahkan pada Rektor UNPAS; 

c. Rektor UNPAS mempelajari kembali hasil dan rekomendasi yang dibuat oleh Badan 

Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) UNPAS; 

d. Rektor membuatkan surat dan melampirkan hasil rekomendasi kepada masing-masing 

fakultas untuk ditindaklanjuti; 

e. Surat dan rekomendasi diterima Dekan fakultas untuk dipelajari dan diteruskan 

kepada Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)  fakultas; 

f. Penjaminan Mutu Akademik (UPMA)  fakultas menerima hasil dan rekomendasi dan 

melakukan evaluasi diri penjamin mutu penelitian; 
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g. Penjamin mutu akademik departemen atau jurusan juga menerima hasil rekomendasi 

dan melakukan evaluasi diri kembali tentang penjamin mutu penelitian. 

 

GAMBAR 1. ALUR PENJAMIN MUTU PENELITIAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DP2M DIKTI REKTOR SURAT 

LEMLIT 

Surat dan Borang 

Penelitian 

Pengisian Borang 

Penelitian 

Kapuslit Borang Penelitian Evaluasi diri 

Surat dan Hasil Surat dan Hasil Hasil Borang Borang diolah Hasil 

Rekomendasi Rekomendasi Surat 

Surat dan 

Rekomendasi 

Rekomendasi 

Rekomendasi 

Evaluasi Diri 



Penjaminan  Mutu Penelitian  

Halaman    18 

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung  

 
BAB IV 

P E N U T U P 

 

Penjaminan mutu bidang penelitian merupakan hal penting yang harus dijalankan oleh 

UNPAS dalam mencapai visi dan misinya sebagai universitas unggulan di tingkat 

internasional. Oleh sebab itu, semua orang yang terlibat dalam kegiatan penelitian di UNPAS 

harus memahami dengan jelas bagaimana dan apa yang harus diperhatikan agar penelitian di 

UNPAS terjamin mutunya. Untuk ini, penjaminan mutu penelitian harus sudah dijalankan 

sejak perencanaan hingga evaluasi dan diikuti dengan usaha perbaikan sebagai sebuah siklus 

yang berputar terus menerus setiap tahun. 

 

 
 
 

 


