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Sistem penjaminan Mutu Pendidikan (disingkat SPM-PT) adalah system penjaminan 

mutu penyelanggaraan Pendidikan tinggi melalui 3 sub sistem yang masing-masing 

merupakan sistem pula yaitu : 

a. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional 

b. Sistem Penjaminan Mutu Interanl (SPMI) 

c. Sistem Penjaminan Muta Eksternal (SPME) 

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) di suatu perguruan tinggi merupakan 

kegiatan mandiri dari perguruan tinggi sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan, dan 

dikendalikan sendiri oleh Perguruan Tinggi tanpa campur tangan oleh pemerintah dalam 

hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi dan 

Kebudayaan. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud penjaminan mutu 

adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu perguruan 

tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholder baik internal maupun 

eksternal memperoleh kepuasan. 

Suatu Perguruan Tinggi dinyatakan bermutu apabila: 1) Perguruan Tinggi mampu 

menetapkan mewujudkan visinya. 2) Perguruan Tinggi mampu menjabarkan visinya ke 

dalam sejumlah standar dan standar turunan. 3) Perguruan Tinggi mampu menerapkan, 

mengendalikan dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk 

memenuhi kebutuhan stakeholder. 

Dengan demikian agar kegiatan penelitian di STMA Trisakti bermutu, maka STMA 

harus menetapkan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu 

penelitian dalam suatu sistem SPMI untuk menjamin mutu penelitian yang 

diselenggarakannya. 
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12. Standar hasil penelitian 
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STANDAR HASIL PENELITIAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi dan Misi Visi 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani, 

dan diminati oleh masyarakat Indonesia 

 

Misi 

a. Menjamin terlaksananya tri dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman. 

b. Memastikan semua fungsi perguruan tinggi STMA Trisakti 

berjalan sesuai rencana strategis.  

c. Membangun tata kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti. 

 

2. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

2. Standar hasil penelitian adalah merupakan kriteria minimal 

tentang mutu hasil penelitian. 

3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik. 

4. Hak cipta dan hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan 

Negara kepada pencipta atau investor yang dapat diwariskan 

pada ahli waris atau penerima wasiat. 

5. Hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati hasil 

kreativitas intelektual secara ekonomis. 

3. Rationale Standar hasil penelitian disusun untuk memenuhi hasil penelitian 

yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI 

PT (sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 



1. Dosen memiliki hasil penelitian 

yang mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa 

pada setiap semesternya 

 

2. Dosen memiliki hasil penelitian 

yang memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis 

sesuai otonomi keilmuan dan 

budaya akademik pada setiap 

semester. 

 

3. Hasil penelitian dosen di 

sebarluaskan melalui seminar atau 

dipublikasikan di jurnal nasional 

(terakreditasi/ tidak), jurnal 

internasional atau cara lain yang 

dapat dilakukan untuk 

menyampaikan hasil penelitian 

kepada masyarakat pada setiap 

semester. 

 

4. Dosen memiliki penelitian yang 

memperoleh hak cipta setiap 1 

tahun ajar. 

 

5. Mahasiswa memiliki hasil 

penelitian yang memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan perguruan 

tinggi pada setiap semester. 

 

1. Pimpinan STMA 

menyediakan sarana dan 

prasarana pendukung yang 

dapat meningkatkan 

penelitian 

 

2. Pelaksanaan pelatihan 

metodologi penelitian dan 

penulisan karya ilmiah 

 

3. Pelaksanaan pelatihan 

penulisan jurnal dan 

mengadakan seminar yang 

memfasilitasi hasil 

penelitian. 

 

4. Pengarahan dan 

pendampingan kepada 

dosen tentang HAKI. 

 

5. Program Studi 

menyelenggarakan 

koordinasi dengan dosen 

dan mahasiswa untuk 

perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi kegiatan 

penelitian di tingkat 

jurusan dan program studi. 

 

1. Jumlah   penelitian yang 

dihasilkan sesuai dengan taget 

akreditasi. 

 

2. Jumlah   penelitian yang 

dihasilkan sesuai dengan taget 

akreditasi. 

 

3. Jumlah   penelitian yang 

dipublikasi melalui seminar dan 

jurnal sesuai dengan taget 

akreditasi. 

 

4. Jumlah penelitian dosen yang 

memiliki HAKI sebanyak 1 

setiap tahun ajarnya. 

 

5. Jumlah hasil penelitian 

mahasiswa sesuai dengan 

jumlah mahasiswa yang 

mengisi krs pada semester 

akhir. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Hasil 

Penelitian 

1. Dosen 

2. Kaprodi 

3. Waket I 

4. Waket II 

5. Ketua STMA Trisakti. 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 



SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

SOP Pelaporan Hasil Penelitian 

SOP Kegiatan Pelatihan 

SOP Seminar Hasil Penelitian 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR ISI PENELITIAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi dan Misi Visi 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani, 

dan diminati oleh masyarakat Indonesia 

 

Misi 

a. Menjamin terlaksananya tri dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman. 

b. Memastikan semua fungsi perguruan tinggi STMA Trisakti 

berjalan sesuai rencana strategis.  

c. Membangun tata kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti. 

 

2. Definisi Istilah 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi penelitian. 

2. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu 

dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan 

yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu. 

3. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk 

menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk 

teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian 

pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk 

meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi 

kebutuhan mereka. 

 

3. Rationale Standar isi penelitian disusun untuk memenuhi isi penelitian yang 

sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

1. Dosen peneliti memiliki materi 

penelitian yang sesuai dengan RIP 

puslitdimas yang telah ditetapkan, 

berupa penelitian dasar dan penelitian 

terapan pada setiap semesternya  

1. Mensosialisasikan 

materi penelitian yang 

sesuai dengan RIP 

kepada dosen STMA 

Trisakti. 

1. 60 % penelitian memiliki tema 

yang berhubungan dengan 

asuransi. 

2. Meningkatnya jumlah 

peneliti. 



2. Dosen peneliti memiliki materi 

yang memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang. 

2. Mensosialisasikan 

materi penelitian yang 

memuat prinsip 

kemanfaatan, 

kemutakhiran, dan 

mengantisipasi 

kebutuhan masa 

mendatang 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Isi Penelitian 

1. Ketua STMA Trisakti 

2. Waket I 

3. Waket II 

4. Kaprodi 

5. Dosen 

6. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

SOP Penjaminan Mutu Penelitian 

 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

  



STANDAR PROSES PENELITIAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah 1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 

dan pelaporan. 

2. Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri 

atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

3. Tim pakar: dosen atau praktisi yang memiliki keahlian dalam 

bidang ilmu yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan S2 atau 

S3 pada bidang keilmuannya. 

4. Catatan perkembangan adalah laporan kemajuan kegiatan 

penelitian, penggunaan data dan hasil yang telah dicapai. 

5. Loogbook adalah catatan kegiatan yang dilakukan peneliti 

sejak awal dimulainya proses penelitian. 

6. Plagiarism adalah kegiatan menjiplak atau menyalin sebagian 

atau bahkan seluruhnya produk penelitian orang lain tana 

menyebutkan sumber pengambilan. 

7. Falsifikasi adalah dengan sengaja mengganti, mengubah, 

memodifikasi, ataupun merekayasa data yang sedemikian rupa 

untuk kepeningan peneliti sehingga informasi yang dikandung 

menjadi menyimpang dan bahkan dapat menyesatkan. 



8. Fabrikasi adalah menyajikan data yang merupakan rekayasa 

peneliti, atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau 

tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti. 

 

3. Rationale Standar proses penelitian disusun untuk memenuhi proses 

penelitian yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

1. Dosen melakukan 

penelitian yang memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya 

akademik pada setiap 

semesternya. 

2. Dosen melakukan 

kegiatan penelitian harus 

mempertimbangkan standar 

mutu, keselamatan kerja 

kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti dan 

lingkungan. 

3. Peneliti membuat logbook untuk 

mencatat seluruh rangkaian 

penelitian yang dilakukan agar 

penelitian yang dibuat terarah 

pada setiap semesternya 

4. Peneliti membuat laporan 

kemajuan untuk melaporkan 

sejauh mana perkembangan 

penelitiannya pada setiap 

semesternya 

5. Peneliti mengumpulkan laporan 

penelitian sesuai dengan tanggal 

yang ditetapkan pada setiap 

semesternya. 

6. Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dalam rangka melaksanakan 

tugas akhir, harus memenuhi 

kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan, capaian 

pembelajaran lulusan, dan 

ketentuan peraturan STMA 

1. Melakukan monitoring 

penelitian. 

2. Melakukan monitoring 

penelitian. 

3. Melakukan monitoring 

penelitian. 

4. Melakukan monitoring 

penelitian. 

5. Mengumumkan batas 

penyerahan laporan 

6. Penelitian dan 

menyelenggarakan seminar 

hasil penelitian. 

7. Dosen pembimbing tugas 

akhir melakukan bimbingan

 kepada mahasiswa 

tingkat akhir. 

1. Semua peneliti 

melakukan penelitian sesuai 

kaidah etik. 

2. Semua peneliti akan 

melaksanakan kegiatan 

penelitian yang 

mempertimbangkan standar 

mutu, keselamatan kerja 

kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan peneliti dan 

lingkungan. 

3. Semua peneliti membuat 

logbook 

4. Semua peneliti membuat 

laporan kemajuan 

5. Semua peneliti 

mengumpulkan laporan 

penelitian sesuai dengan 

tanggal yang ditetapkan 

6. pada setiap semesternya. 

7. Semua mahasiswa 

membuat tugas akhir yang 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan, capaian 

pembelajaran 



Trisakti. 

7. Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dilarang: 

a. Plagiarisme 

b. Falsifikasi 

c. Fabrikasi 

d. Penggunaan data hasil 

penelitian yang tidak 

dipublikasikan oleh peneliti 

lain tanpa menyebutkan 

sumber data yang sah. 

e. Publikasi ganda 

 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Proses 

Penelitian 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

SOP Penjaminan Mutu Penelitian 

SOP Pembahasan Seminar Proposal 

SOP Kontrak Penelitian 

SOP Monitoring dan Evaluasi Internal 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

STMA TRISAKTI 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah 1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 

penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 

2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar 

terus meningkatkan mutu penelitiannya. 

3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas 

dari pengaruh subjektivitas. 

4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 

dengan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 

5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

6. Fabrikasi adalah menyajikan data yang merupakan rekayasa 

peneliti, atau merupakan data yang sebenarnya tidak ada atau 

tidak pernah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti. 

 

3. Rationale Standar penilaian penelitian disusun untuk memenuhi penilain 

penelitian yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 



1. Puslitdimas melakukan penilaian 

proposal peneliti secara mandiri atau 

menggunakan tim pakar. Hasil 

penilaian tersebut digunakan peneliti 

untuk memperbaiki proposal yang ada 

jika mengalami koreksi dari tim pakar. 

 

2. Puslitdimas melakukan penilaian 

proposal untuk menentukan apakah 

peneliti memperoleh dana penelitian. 

 

3. Puslitdimas melakukan penilaian 

proses dan hasil penelitian secara 

terintegrasi agar memenuhi unsur 

edukatif, objektif, akuntabel, dan 

transparan. 

 

4. Puslitdimas melakukan penilaian 

hasil penelitian dengan 

mempertimbangkan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses 

penelitian. 

 

5. Puslitdimas melakukan penilaian 

dengan menggunakan instrumen yang 

relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaian kinerja hasil 

penelitian. 

 

6. Rekomendasi dari tim penilai pada 

saat seminar hasil penelitian dijadikan 

acuan untuk kesempurnaan laporan 

penelitian. 

 

7. Tim penguji dosen melakukan 

penilaian kepada tugas akhir 

mahasiswa 

 

1. Memeriksa semua proposal 

yang masuk secara mandiri 

atau berkelompok dengan 

tim pakar. 

 

2. Memeriksa semua proposal 

yang masuk secara mandiri 

atau berkelompok dengan 

tim pakar. 

 

3. Melakukan monitoring 

evaluasi. 

 

4. Melakukan monitoring 

evaluasi. 

 

5. Melakukan monitoring 

evaluasi. 

 

6. Menyelenggarakan seminar 

hasil penelitian. 

1. Proposal sesuai dengan 

panduan penulisan proposal 

dan kode etik meneliti. 

 

2. Proposal yang 

memperoleh dana 

penelitian bermutu dan 

dapat diselesaikan dalam 

waktu satu semester. 

 

3. Semua hasil penelitian 

sesuai dengan kode etik. 

 

4. Semua hasil penelitian 

sesuai dengan metode 

penelitian dan kode etik. 

 

5. Semua hasil penelitian 

sesuai dengan metode 

penelitian dan kode etik. 

 

6. Semua hasil penelitian 

sesuai dengan metode 

penelitian dan kode etik. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Penilaian 

Penelitian 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 



e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

SOP Penjaminan Mutu Penelitian 

SOP Rekruitment Penilai Internal 

SOP Desk Evaluasi Proposal 

SOP Seminar Pembahasan Proposal 

SOP Seminar Hasil Penelitian Internal 

SOP Pelaporan Hasil Penelitian 

SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

SOP Sistem Penghargaan (reward) 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PENELITI 

STMA TRISAKTI 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah 1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

3. Penelitian Dasar dikategorikan pada penelitian yang 

menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep 

dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep 

(proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting 

secara analitis dan eksperimental. Sasaran dari penelitian ini 

adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan 

baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. 

Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau 

penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu 

gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang 

mendukung suatu prosesteknologi, kesehatan, pertanian, dan 

lain-lain dalam rangka mendukung penelitian terapan. 

4. Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih 

diarahkan untuk mengembangkan produk komersial. Dalam 

penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra sebagai investor. 



5. Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan 

sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan 

mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan 

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik 

nasional maupun internasional. 

6. Penelitian kerjasama antara perguruan tinggi adalah kerjasama 

yang dilakukan oleh 2 perguruan tinggi. Dimana, Tim peneliti 

pengusul (TPP) PKPT berasal dari perguruan tinggi klaster 

Madya dan Binaan. TPP bermitra dengan perguruan tinggi 

yang mempunyai pusat-pusat penelitian maupun kelompok-

kelompok peneliti yang unggul (Tim Peneliti Mitra/TPM). 

Diharapkan melalui kerja sama ini kualitas penelitian TPP 

dapat lebih ditingkatkan. 

7. Penelitian hibah STMA dimaksudkan sebagai kegiatan 

penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para 

dosen peneliti STMA Trisakti untuk meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan 

mempublikasikan hasil penelitiannya dalam seminar, jurnal 

ilmiah baik nasional maupun internasional dan biayanya 

berasal dari STMA Trisakti. 

8. Penelitian mandiri sebagai kegiatan penelitian dalam rangka 

membina dan mengarahkan para dosen peneliti STMA 

Trisakti untuk meningkatkan kemampuan dalam 

melaksanakan penelitian dan mempublikasikan hasil 

penelitiannya dalam seminar, jurnal ilmiah baik nasional 

maupun internasional dan biayanya secara mandiri. 

 

3. Rationale Standar penilaian disusun untuk memenuhi penilain penelitian 

yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

1. Penelitian Dasar 

a. Dosen peneliti merupakan 

dosen tetap STMA 

Trisakti  yang 

memiliki NIDN. 

b. Dosen Peneliti 

Berpendidikan S3 dengan 

minimal jabatan 

fungsional asisten ahli, 

1. Penelitian Dasar 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

peneliti. 

b. Memotivasi para dosen 

yang masih 

berpendidikan S2 

untuk kuliah S3 dan 

yang masih memiliki 

1. Penelitian Dasar 

a. Meningkatnya 

jumlah dosen peneliti 

yang mengikuti 

penelitian dasar. 

b. Meningkatnya jumlah 

dosen yang 

berpendidikan S3 dan 



atau berpendidikan S2 

dengan jabatan fungsional 

sekurang- kurangnya 

lektor 

c. Ketua pengusul 

memiliki rekam jejak 

publikasi minimal dua 

artikel di database 

terindeks bereputasi 

dan/atau jurnal nasional 

terakreditasi sebagai 

penulis pertama atau 

corresponding author 

dengan mencantumkan 

URL artikel dimaksud. 

d. Ketua pengusul peneliti 

memiliki 1-2 orang 

anggota peneliti yang 

merupakan dosen tetap 

STMA Trisakti yang 

berNIDN. 

e. Dosen peneliti wajib 

memiliki kemampuan 

tingkat penguasaan 

metodologi penelitian 

yang sesuai dengan 

bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat 

kerumitan  dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

2. Penelitian Terapan 

a. Dosen peneliti merupakan 

dosen tetap STMA 

Trisakti  yang 

memiliki NIDN. 

a. Dosen Peneliti 

Berpendidikan S3 dengan 

minimal jabatan 

fungsional asisten ahli, 

atau berpendidikan S2 

dengan jabatan 

fungsional sekurang-

kurangnyalector 

b. Ketua pengusul memiliki 

rekam jejak publikasi 

minimal dua artikel di 

jabatan fungsional 

asisten ahli agar 

mengurus jabatan 

fungsional lektor. 

c. Memotivasi para dosen 

untuk menulis artikel 

di jurnal nasional 

maupun internasional.  

d. Memotivasi para dosen 

untuk melakukan 

penelitian dasar. 

e. Membekali dosen 

tentang pengetahuan 

metode penelitian 

ilmiah melalui 

pelatihan/workshop. 

 

2. Penelitian Terapan 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian terapan. 

b. Memotivasi para 

dosen yang masih 

berpendidikan S2 

untuk kuliah S3 dan 

yang masih memiliki 

jabatan fungsional 

asisten ahli agar 

mengurus jabatan 

fungsional lektor. 

c. Memotivasi para 

dosen untuk 

melakukan penelitian 

dasar. 

d. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian terapan. 

e. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian terapan. 

f. Membekali dosen 

tentang pengetahuan 

metode penelitian 

ilmiah melalui 

pelatihan/workshop. 

 

memiliki jabatan 

fungsional lektor. 

c. Meningkatnya jumlah 

jurnal yang ditulis oleh 

Dosen peneliti. 

d. Meningkatnya jumlah 

dosen yang melakukan 

peneltian dasar. 

e. Ketepatan dalam 

penulisan ilmiah sesuai 

dengan kontruksi 

sistematika. 

 

2. Penelitian Terapan 

a. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan. 

b. Meningkatnya jumlah 

dosen yang 

berpendidikan S3 dan 

memiliki jabatan 

fungsional lector. 

c. Meningkatnya jumlah 

dosen yang melakukan 

penelitian dasar. 

d. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan. 

e. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan. 

f. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan. 

 

3. Penelitian 

Pengembangan 



database terindeks 

bereputasi dan/atau jurnal 

Nasional terakreditasi 

sebagai penulis pertama 

atau corresponding author 

dengan mencantumkan 

URL artikel dimaksud. 

c. Dosen peneliti memiliki 

mitra yang dibuktikan 

dengan surat pernyataan 

yang berisikan Kesediaan 

bekerjasama dalam 

penelitian. 

d. Ketua peneliti memiliki 1-

2 orang anggota peneliti 

yang merupakan dosen 

tetap STMA Trisakti yang 

berNIDN. 

e. Dosen peneliti wajib 

memiliki kemampuan 

tingkat penguasaan 

metodologi penelitian 

yang sesuai dengan 

bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

 

3. Penelitian Pengembangan 

a. Ketua pengusul 

berpendidikan S3 dengan 

jabatan fungsional 

minimal asisten ahli atau 

berpendidikan S2 dengan 

jabatan fungsional 

minimal lektor; 

b. Ketua pengusul memiliki 

rekam jejak publikasi 

minimal lima artikel di 

database terindeks 

bereputasi sebagai penulis 

pertama atau 

corresponding author 

dibuktikan dengan 

mencantumkan URL 

artikel dimaksud, atau 

3. Penelitian 

Pengembangan 
a. Memotivasi para dosen 

yang masih 

berpendidikan S2 

untuk kuliah S3 dan 

yang masih memiliki 

jabatan fungsional 

asisten ahli agar 

mengurus jabatan 

fungsional lektor. 

b. Memotivasi para 

dosenyang masih 

berpendidikan S2 

untuk kuliah S3 dan 

yang masih memiliki 

jabatan fungsional 

asisten ahli agar 

mengurus jabatan 

fungsional lektor. 

c. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian 

pengembangan. 

d. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian 

pengembangan. 

 

4. Penelitian Dosen Pemula 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian dosen 

pemula 

b. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian penelitian 

dosen pemula 

c. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian dosen 

pemula 

 

5. Penelitian Kerjasama 

antar Perguruan Tinggi 

a. Menyelenggarakan 

a. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitia 

terapan 
b. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan. 
c. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan. 
d. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

terapan 
 

4. Penelitian Dosen 

Pemula  

a. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

dosen pemula.  

b. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

dosen pemula. 

c. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

dosen pemula. 

 

5. Penelitian Kerjasama 

antar Perguruan Tinggi 

a. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

kerjasama antar 

perguruan tinggi. 

b. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 

mengikuti penelitian 

kerjasama antar 

perguruan tinggi. 

c. Meningkatnya jumlah 

dosen peneliti yang 



minimal memiliki satu KI 

status granted; 

c. Kelompok peneliti 

memiliki mitra investor 

yang dibuktikan dengan 

surat pernyataan yang 

berisikan komitmen 

penyertaan dana oleh 

mitra dalam bentuk in 

cash minimal sebesar 10% 

dari dana yang diajukan; 

dan 

d. anggota pengusul 1-2 

orang. 

 

4. Penelitian Dosen Pemula 

a. ketua pengusul 

berpendidikan S2 dengan 

maksimal jabatan 

fungsional asisten ahli 

atau belum memiliki 

jabatan fungsional; 

b. Anggota pengusul 1-2 

orang; dan 

c. Pengusul hanya boleh 

mendapatkan skema PDP 

sebanyak dua kali sebagai 

ketua atau anggota. 

 

5. Penelitian Kerjasama antar 

Perguruan Tinggi 
a. Ketua Tim peneliti pengusul 

(TPP) berpendidikan S-2 

dengan jabatan fungsional 

maksimum lektor; 

b. Tim peneliti Mitra (TPM) bukan 

merupakan tempat TPP 

menempuh pendidikan terakhir;  

c. TPM terdiri atas seorang ketua 

dan seorang anggota, keduanya 

berpendidikan S-3;  

d. peneliti TPM minimal 

mempunyai 5 publikasi sebagai 

penulis pertama atau 

corresponding author pada 

jurnal bereputasi internasional 

atau satu KI terdaftar;  

 

sosialisasi kriteria 

penelitian kerjasama 

antar perguruan tinggi. 

b. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian kerjasama 

antar perguruan tinggi. 

c. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian kerjasama 

antar perguruan tinggi. 

d. Memotivasi dan 

memfasilitasi para 

dosen agar menulis 

hasil penelitian dalam 

bentuk jurnal. 

 

6. Penelitian Hibah STMA 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian hibah 

STMA 

b. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian 

pengembangan. 

c. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian 

pengembangan. 

 

7. Penelitian Mandiri 

a. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian 

pengembangan. 

b. Menyelenggarakan 

sosialisasi kriteria 

penelitian 

pengembangan. 
c. Menyusun buku 

panduan penelitian 

agar penulisan sesuai 

dengan sistematika 

dan melakukan acara 

rembuk penelitian 

mengikuti penelitian 

kerjasama antar 

perguruan tinggi. 

d. Meningkatnya jumlah 

jurnal yang ditulis para 

dosen. 

 

6. Penelitian Hibah STMA 

a. Meningkatnya jumlah 

penelitian para dosen. 

b. Meningkatnya jumlah 

penelitian para dosen.  

c. Meningkatnya jumlah 

penelitian para dosen. 

 

7. Penelitian mandiri 

a. Meningkatnya jumlah 

penelitian mandiri. 

b. Meningkatnya jumlah 

penelitian mandiri. 

c. Meningkatnya jumlah 

penelitian mandiri. 



6. Penelitian Hibah STMA 

a. Ketua peneliti dan anggota 

merupakan dosen tetap STMA 

Trisakti yang memiliki NIDN/ 

NIDK di STMA Trisakti. 

b. Dosen peneliti memiliki 

kualifikasi pendidikan yang 

sesuai dengan tema penelitian. 

c. Dosen peneliti wajib memiliki 

kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi 

penelitian yang sesuai dengan 

bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 
 

7. Penelitian Mandiri 

a. Ketua Peneliti merupakan 

dosen tetap STMA yang 

berNIDN atau berNIDK; 

b. Penelitian dapat dilakukan 

sendiri ataupun berkelompok. 

b. c. Peneliti wajib menguasai 

metodologi penelitian yang 

sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, 

serta tingkat kerumitan dan 

tingkat kedalaman penelitian; 

untuk menyamakan 

persepsi metodologi 

penelitian. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Peneliti 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

SOP Penjaminan Mutu Penelitian dan SDM 

SOP Kontrak Penelitian 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

STMA TRISAKTI 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria 

minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk 

menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian. 

b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan 

tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi 

penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program 

studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti. 

3. Rationale Standar sarana dan prasarana penelitian untuk memenuhi sarana 

dan prasarana penelitian penelitian yang sesuai dengan Standar 

Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

a. Peneliti dapat menggunakan 

ruangan laboratorium, prasarana 

dan sarana lainnya untuk 

kepentingan penelitian. 

 

b. Dosen peneliti akan 

bertanggung jawab jika sarana 

dan prasarana yang digunakan 

a. Memfasilitasi dosen untuk 

melakukan penelitian 

dengan sarana, dan 

prasarana yang berada di 

STMA trisakti 

 

b. Memfasilitasi dosen untuk 

melakukan penelitian 

a. Dosen peneliti 

menggunakan sarana dan 

prasarana yang 

disediakan oleh STMA 

Trisakti. 

 

b. Dosen peneliti 

menggunakan sarana dan 



dalam penelitian rusak. 

 

c. Semua kegiatan penelitian 

Dosen difasilitasi oleh 

puslitdimas seperti surat 

perijinan, pengantar ijin 

penelitian. 

dengan sarana, dan 

prasarana yang berada di 

STMA trisakti 

 

c. Membuat surat ijin dan 

pengantar perijinan dengan 

proses yang singkat 

selama-lamanya adalah 3 

hari. 

prasarana yang 

disediakan oleh STMA 

Trisakti. 

 

c. Dosen peneliti tertib 

membuat surat perijinan 

dan pengantar ijin 

penelitian ketika 

melakukan penelitian. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Sarana dan 

Prasarana Penelitian 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

STMA TRISAKTI 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

3. Rationale Standar pengelolaan penelitian disusun untuk memenuhi hasil 

penelitian yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

1. Menyusun Rencana strategis 

penelitian STMA Triskati 

 

2. Membuat struktur organisasi 

yang menggambarkan fungsi dan 

pertanggungjawaban yang jelas 

 

3. Puslitdimas melakukan seleksi 

proposal secara seleksi 

adiministrasi dan seleksi teknis 

(substansi dan metodologi) oleh 

tim pakar setiap semesternya 

 

4. Puslitdimas Memfasilitasi 

pelaksanaan penelitian  

1. Tersusunnya Rencana 

Strategis (renstra) yang sesuai 

dengan Visi dan misi Triskti 

yang telah disahkan oleh 

pimpinan STMA Trisakti. 

2. Membuat struktur organisasi 

yang menggambarkan fungsi 

dan pertanggungjawaban 

yang jelas 

 

3. Melakukan seleksi proposal 

secara administrasi dan teknis 

serta melakukan seminar 

proposal.  

1. Tersusunnya Rencana 

Strategis (renstra) yang 

sesuai dengan Visi dan 

misi Triskti yang telah 

disahkan oleh pimpinan 

STMA Trisakti. 

 

2. Tersusunnya buku aturan 

dan panduan dalam 

melakukan penelitian. 

 

3. Semua peneliti akan 

menyusun Proposal sesuai 

dengan format buku 

panduan penulisan 

proposal dan sesuai 



5. Puslitdimas Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian secara 

periodik  

 

6. Puslitdimas Melakukan 

diseminasi hasil penelitian.  

 

7. Puslitdimas Memfasilitasi 

peningkatan kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan hak kekayaan 

intelektual (HKI) 
 

8. Puslitdimas Melaporkan kegiatan 

penelitian yang dikelolanya pada 

Ketua STMA Trisakti dan 

menguploadnya di simlitabmas.\ 

  

9. Puslitdimas akan memberikan 

skor (tidak mengijinkan dosen 

ybs untuk menerima penelitian 

yang dibiayai STMa Trisakti 

ataupun instansi lainnya) kepada 

dosen peneliti yang melakukan 

pelanggaran yakni terlambat 

mengumpulkan laporan 

penelitian dan laporan 

pertanggungjawaban keuangan 

tanpa. Skor ini akan diberikan 

setelah melalui rangkaian 

investigasi dari pimpinan. 

 

4. Meningkatkan kinerja para 

staf puslitdimas agardapat 

memfasilitasi pelaksanaan 

penelitian.  

5. Membentuk tim reviewer 

untuk mengevaluasi 

penelitian secara periodik.  

6. Melakukan seminar hasil 

penelitian secara lokal.  

7. Menyelenggarakan bebagai 

pelatihan, seminar, dan 

lokakarya.  

8. Mendokumentasikan setiap 

kegiatan LPPM.  

9. Mengawasi jalannya 

penelitian yang dibiayai 

STMA atau instansi lainnya.  

 

dengan kaidah dan metode 

penelitan.  

 

4. Semua dosen yang 

melakukan penelitian 

merasa puas atas fasilitas 

yang diberikan oleh 

puslitdimas.  

 

5. Penelitian dapat selesai 

sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.  

 

6. Meningkatnya jumlah 

dosen yang melakukan 

seminar hasil penelitian 

yang dilakukan.  

 

7. Meningkatnya jumlah 

laporan penelitian, 

prosiding, jurnal nasional, 

maupun jurnal 

internasional.  

 

8. Adanya pusat dokumentasi 

penelitian yang mudah 

diakses.  

 

9. Laporan akhir dan laporan 

pertanggungjawaban 

keuangan dikumpulkan 

tepat pada waktunya. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Pengelolaan 

Penelitian 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 



SOP Penjaminan Mutu dan SDM 

SOP Desk Evaluasi Proposal 

SOP Rekruitmen Penilai Internal 

SOP Monitoring dan Evaluasi 

SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

STMA TRISAKTI 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan 

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan penelitian. 

3. Rationale Standar hasil penelitian disusun untuk memenuhi hasil penelitian 

yang sesuai dengan Standar Nasional Dikti. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

1. STMA Trisakti menyediakan 

dana penelitian internal.  

 

2. Pendanaan penelitian dapat 

bersumber dari pemerintah, 

kerjasama dengan lembaga lain 

di dalam negeri dan luar negeri, 

atau dana masyarakat. Pendanaan 

penelitian untuk membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian Penelitian 

d. Pemantauan penelitian  

e. Pelaporan Hasil Penelitian  

f. Diseminasi Penelitian  

1. Mengajukan rencana 

anggaran biaya penelitian 

kepada Yayasan trisakti  

 

2. Melaksanakan monev  

 

3. Melaksanakan monev 

 

4. Melaksanakan monev  

 

5. Menjalin kerjasama dengan 

instansi lainnya.  

 

6. Mencatat semua kegiatan 

penelitian yang dilakukan 

1. 100% dana alokasi 

penelitian terserap. 

 

2. 100% dana alokasi 

penelitian terserap dengan 

baik. 

 

3. Semua dosen peneliti 

menggunakan dan 

penelitian sesuai dengan 

ketentuan pembiayaan dan 

pendanaan yang telah 

ditetapkan.  

 

 



3. STMA Trisakti memiliki 

mekanisme penetapan 

pembiayaan dan pendanaan 

penelitian 

 

4. Anggaran penelitian internal 

tidak diperkenankan untuk: 

a. Sewa Laptop  

b. Sewa Printer  

c. Beli buku literature  

d. Beli Pulsa  

e. Beli kuota  

f. Pembelian barang-barang 

yang tidak habis pakai.  

 

5. Pendanaan penelitian dapat 

bersumber dari pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga lain, baik 

di dalam maupun di luar negeri, 

atau dana dari masyarakat.  

 

6. Semua dana penelitian baik 

internal maupun eksternal, harus 

melalui satu pintu dengan 

menggunakan rekening STMA 

Trisakti  

 

7. Semua Dosen di lingkungan 

STMA Trisakti yang 

memperoleh dana penelitian yang 

berasal dari Dikti, atau lembaga 

lain memberikan kontribusi 

kepada STMA Trisakti dengan 

besaran 10 – 15% dari total dana 

penelitian.  

 

8. Semua penelitian dosen STMA 

Trisakti tanpa melibatkan STMA 

Trisakti harus dilaporkan kepada 

Puslitdimas STMA Trisakti  

 

oleh dosen peneliti STMA 

Trisakti.  

 

7. STMA Trisakti mengelola 

uang kontribusi penelitian 

untuk kemajuan penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

di lingkungan STMA 

Trisakti.  

 

8. Mencatat semua kegiatan 

penelitian yang dilakukan 

oleh dosen peneliti.  

 

4. Semua dosen peneliti 

menggunakan dana 

penelitian sesuai dengan 

ketentuan pembiayaan dan 

pendanaan yang telah 

ditetapkan.  

 

5. Meningkatnya jumlah 

penelitian yang 

mendapatkan dana dari 

lembaga lain.  

 

6. Meningkatnya jumlah dana 

penelitian yang diperoleh 

STMA dari Dikti maupun 

instansi lainnya.  

 

7. Meningkatnya jumlah 

kontrak penelitian yang 

dilakukan oleh dosen 

peneliti dengan Dikti atau 

lembaga institusi lainnya.  

 

8. Meningkatnya jumlah 

kontrak penelitian yang 

dilakukan oleh dosen 

peneliti STMA Trisakti. 

 



7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan Penelitian 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti; 

c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STANDAR KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN PENELITIAN DAN 

PkM 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi dan Misi Visi 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani, 

dan diminati oleh masyarakat Indonesia 

 

Misi 

a. Menjamin terlaksananya tri dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman. 

b. Memastikan semua fungsi perguruan tinggi STMA Trisakti 

berjalan sesuai rencana strategis.  

c. Membangun tata kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti. 

 

2. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat 

kedalaman penelitian. 

 

3. Rationale Agar setiap penelitian dan PkM yang dilakukan oleh Dosen STMA 

Trisakti mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penelitiannya 

maka diperlukan potokan, ukuran dan kriteria tertentu. Untuk 

itulah maka perlu ditetapkan Standar Keterlibatan Mahasiswa. 

 

4. Pernyataan isi Standar SPMI 

PT (sesuai Standar Nasional Dikti) 

5.Strategi 6. Indikator 

1. Dosen peneliti wajib 

mengikutsertakan mahasiswa 

dalam penelitian yang sesuai 

dengan topik penelitian. 

1. STMA Trisakti 

membuat rancangan 

penelitian dan PkM 

1. STMA Trisakti memiliki hasil 

penelitian yang 

mengikutsertakan mahasiswa 



2. Dosen peneliti wajib 

mengikutsertakan mahasiswa 

dalam PkM yang sesuai dengan 

topik PkM. 

 

yang mengikutsertakan 

mahasiswa 

 

2. Mengadakan program 

pelatihan untuk 

penelitian dan PkM bagi 

mahasiswa. 

2. STMA Trisakti memiliki hasil 

PkM yang mengikutsertakan 

mahasiswa 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar keterlibatan 

mahasiswa dalam kegiatan penelitian 

dan pkm 

1. Kaprodi 

2. Kemahasiswaan 

3. Ka. Puslitdimas 

4. Dosen 

5. Mahasiswa 

8. Dokumen Panduan Penelitian dan PkM STMA Trisakti 

Panduan Penelitian dan PkM 

Renstra Penelitian STMA Trisakti 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STANDAR INKUBATOR BISNIS 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi dan Misi Visi 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani, 

dan diminati oleh masyarakat Indonesia 

 

Misi 

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman. 

b. Memastikan semua fungsi perguruan tinggi STMA Trisakti 

berjalan sesuai rencana strategis.  

c. Membangun tata kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi. 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti. 

 

2. Definisi Istilah 1. Inkubasi Bisnis : Proses untuk mendukung pengembangan 

produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula agar 

dapat menjadi perusahaan pemula perusahaan yang profitable 

memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta 

menjadi perusahaan yang sustainable, hingga memiliki dampak 

positif bagi masyarakat. 

2. Inkubator : Suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses 

pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan 

pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan 

pemula berbasis teknologi yang profitable dan sustainable. 

3. Inovasi : Suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah 

ada dan bernilai komersial. 

4. Tenant : Seorang atau kelompok orang (maksimum 3 orang) 

yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh yang 

menjalani proses inkubasi. 

3. Rationale Standar inkubator bisnis dibuat sebagai acuan dasar dalam 

melayani, mengembangkan, dan memfasilitasi perkembangan 

wirausaha/perusahaan pemula menjadi perusahaan yang profitable 

dan sustainable. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5. Strategi 6. Indikator 



1. STMA Trisakti harus memiliki 

inkubator bisnis. 

2. Dosen peneliti melakukan 

penelitian yang mempunyai nilai 

inovasi untuk kebutuhan industri 

1. STMA Trisakti membuat 

inkubator bisnis yang 

baik dan diakui. 

2. STMA Trisakti memiliki 

penelitian-penelitian 

yang mempunyai nilai 

inovasi untuk kebutuhan 

industri 

1. Terbentuknya dan diakuinya 

Inkubator Bisnis di STMA 

Trisakti. 

2. Terwujudnya komersialisasi 

hasil inovasi yang berasal dari 

tenant/industri 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Inkubator 

Bisnis 

1. Ketua STMA Trisakti 

2. Waket I 

3. Waket II 

4. Kaprodi 

5. Dosen 

6. Mahasiswa 

8. Dokumen Pedoman Penyelenggaraan Inkubator Bisnis (Perencanaan, 

Pelaksanaan dan Monev) 

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti. 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, 

Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

  



STANDAR PUBLIKASI DAN INOVASI PENELITIAN 

STMA TRISAKTI JAKARTA 

 

1.Visi, dan Misi Visi: 

Menjadikan STMA Trisakti sebagai perguruan tinggi manajemen 

asuransi yang memiliki daya saing bertaraf internasional, disegani 

dan diminati oleh masyarakat indonesia  

 

Misi  

a. Menjamin terlaksananya Tri Dharma STMA Trisakti secara 

seimbang dan terukur sesuai visi misi perguruan tinggi yang 

relevan dengan regulasi dan tuntutan zaman 

b. Memastikan semua fungsi Perguruan Tinggi berjalan sesuai 

rencana strategis 

c. Membangun tata Kelola STMA Trisakti yang baik dan benar 

serta meningkatkan dan mempertahankan akreditasi 

d. Melakukan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di STMA Trisakti 

 

2. Definisi Istilah 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 

dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

2. Inovasi adalah Suatu penemuan baru yang berbeda dari yang 

sudah ada dan bernilai komersial. 

 

3. Rationale Agar penelitian dosen dan mahasiswa terkelola dengan baik, 

memiliki inovasi, serta memiliki wadah untuk publikasi dapat 

berjalan dengan baik maka diperlukan potokan, ukuran dan kriteria 

tertentu. Untuk itulah maka perlu ditetapkan Standar Publikasi dan 

Inovasi. 

4. Pernyataan isi Standar SPMI PT 

(sesuai Standar Nasional Dikti) 

5. Strategi 6. Indikator 

1. STMA Trisakti memiliki OJS 

dan dikelola mandiri 

2. STMA Trisakti memiliki sistem 

untuk mengelola laporan 

penelitian mahasiswa dan dosen 

1. Mengelola OJS secara 

Internal  

2. Membangun Repository 

STMA Trisakti  

3. Melaksanakan 

pengembangan inovasi yang 

sesuai kebutuhan Industri 

1. Memiliki dan Menerbitkan 

Jurnal di OJS STMA 

trisakti setiap 1 tahun 2 

volume 

2. Memiliki dan menerbitkan 

penelitian di Repositori 

STMA Trisakti 



3. Dosen melaksanakan penelitian 

yang memiliki nilai inovasi yang 

sesuai dengan kebutuhan industri 

4. Dosen Tetap wajib melakukan 

publikasi setiap semester 

4. Melakukan 

pelatihan/bimbingan untuk 

dosen tetap  

5. Memberikan Reward untuk 

dosen yang telah 

mempublikasikan artikel di 

jurnal 

3. Mengelola seluruh laporan 

penelitian mahasiswa dan 

dosen  

4. Adanya inovasi dari STMA 

Trisakti yang dapat 

digunakan di Industri  

5. Meningkatnya jumlah 

publikasi setiap semester. 

7. Subyek atau pihak yang 

bertanggungjawab untuk mencapai / 

memenuhi isi Standar Publikasi dan 

Inovasi Penelitian 

a. Ketua STMA Trisakti 

b. Waket I 

c. Waket II 

d. Kaprodi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8. Dokumen 1. Standar harus dilengkapi dengan prosedur (SoP): 

a. SOP Publikasi OJS 

b. SOP Publikasi Repository 

c. SOP Inovasi Penelitian 

d. SK Kewajiban Publikasi Ilmiah Bagi Dosen Tetap STMA 

Trisakti 

e. SK Ketentuan Bantuan Biaya Publikasi 

f. SK Tim Manajemen Jurnal Elektronik  

9. Referensi 

 

a. Statuta STMA Trisakti; 

b. Renstra STMA Trisakti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


