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1. Visi dan Misi  Visi: 

Berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, menjadi 

lembaga pemberi solusi atas permasalahan di masyarakat, melalui 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Misi: 

LPPM IBM Bekasi, berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan 
Kemuhammmadiyahan, berkomitmen untuk:  

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika IBM yang handal, 

dan profesional di bidang penelitian dan pengabdian 
masyarakat yang dibingkai oleh moral islami. 

2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni 
berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami. 

3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM IBM sebagai 

lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang eksis, 

efisien, efektif dan independen dalam mengembangkan 

kinerja organisasi maupun aktivitas penelitian dan 
pengabdian secara berkelanjutan. 

4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika 

IBM sebagai agen perubahan secara dinamis dan 
komprehensif. 

5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif 

dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan 
masyarakat. 

6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa 
teknologi; dan 

7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan perolehan HKI. 

2. Rasional Standar Isi 

Penelitian  

Standar Isi Penelitian berkaitan kedalaman dan keluasan 
materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan 
penelitian terapan. Jika penelitian dipandang sebagai faktor utama 
pendukung kemajuan bangsa yang inovatif serta daya saing bangsa, 
maka  sudah seharusnya   mutu  penelitian dasar dan penelitian 
terapan mendapat perhatian.  

       Mutu materi penelitian dasar berkaitan dengan 
pengembangan keilmuan, sedangkan mutu materi penelitian terapan 
berkaitan dengan pemecahan masalah masyarakat dan bangsa 
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berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Dalam penelitian terapan, hasil pengembangan keilmuan 
yang dilakukan dalam penelitian dasar, dapat menjadi ”alat” untuk 
memecahkan masalah masyarakat dan bangsa.  

       Atas dasar alasan itulah diperlukan Standar Isi 
Penelitian untuk menerapkan kriteria minimal keluasan dan 
kedalaman materi penelitian diberlakukan oleh perguruan tinggi. 

Posisi standar penilaian pembelajaran adalah sebagai 
pendukung dari standar kompetensi lulusan, standar isi 
pembelajaran, dan standar proses pembelajaran. Untuk 
menghasilkan outcome sesuai dengan rumusan pada standar 
kompetensi lulusan, maka diperlukan standar yang mengatur 
penilaian pembelajaran di lingkungan Institusi Islam Nusantara. 

3. Pejabat/pihak yang 
bertanggung jawab untuk 

mencapai Isi Penelitian  

a. Rektor  

b. Wakil Rektor  

c. Dekan  

d. Kaprodi 

e. Dosen Peneliti 

f. Kepala LPM 

g. Kepala LPM  

h. Reviewer Internal 

4. Definisi istilah a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman dan keluasan materi penelitian (Permendikbud No. 
49 Tahun 2014 tentang Standar Perguruan Tinggi). 

b. 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 ilmu pengetahuan dan 
teknologi. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
pasal 1 (12). 

c. Penelitian dasar adalah penelitian yang diperuntukkan bagi 
pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada 
pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. 
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan ilmiah atau 
untuk menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan 
praktis tertentu. 
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d. Penelitian terapan adalah penelitian yang dikerjakan dengan 
maksud untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi 
kemampuan suatu teori yang diterapakan dalam pemecahan 
permasalahan praktis. 

e. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, 
disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan 
menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh 
metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau 
kemasyarakatan tertentu.(Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

f. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang 
Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan 
kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 
kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). 

g. Road map penelitian adalah petunjuk terhadap penelitian yang 
dilakukan, sebagai upaya untuk bisa mengetahui arah penelitian 
yang dilakukan. Roadmap mengenai penelitian, tentunya 
roadmap ini seharusnya berisikan petunjuk-petunjuk mengenai 
penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kebutuhan atau 
klasifikasi yang berawal dari permasalahan yang ada kemudian 
berlanjut kepada tahapan penelitian yang akan dilakukan dengan  
memperhatikan potensi yang ada dan dengan harapan penelitian 
yang dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk 
meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sesuai dengan 
bidang masing-masing. 

5. Pernyataan isi standar Isi 

Penelitian 

a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada 
penelitian dasar dan penelitian terapan. 

b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran 
penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau 
postulat baru. 

c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran 
penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta pengembangan nilai-nilai 
keislaman yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan 
industri. 

d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup 
materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 

e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus 
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan 
mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 
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6. Strategi pencapaian Standar 

Isi Penelitian  

Tugas Kepala LPPM di area ini antara lain:  

1. Menyusun  rencana program penelitian jangka panjang dan 
jangka pendek sesuai dengan rencana strategis penelitian 
perguruan tinggi serta nilai-nilai keislaman dan 
kemuhammadiyahan. 

2. Menyusun panduan  penelitian dan Penulisan  Karya ilmiah   
terutama yang berkaitan dengan penelitian dasar dan terapan . 

3. Menyusun Panduan Penyelenggaraan Pelatihan/  Workshop 
Penyusunan Road Map Penelitian . 

4. Menyusun  Panduan Penyelenggaraan   Pelatihan/ Workshop 
Penyusunan   proposal penelitian. 

5. Menyusun  Panduan Penyusunan Anggaran dan Biaya 
Penelitian. 

6. Menyusun  Panduan Penggunaan Sarana & Prasarana di 
lingkungan Institusi/fakultas/prodi.  

7. Menyusun Panduan Luaran Penelitian (seminar, model, artikel 
ilmiah, buku, dll). 

 

7. Indikator Ketercapaian 

Standar Isi Penelitian  

a. Rencana Induk  Penelitian LPPM sesuai dengan rencana 
strategis penelitian perguruan tinggi dan nilai-nilai keislaman 
dan kemuhammadiyahan.  

b. LPPM memiliki Panduan Penyusunan Road Map yang akan 
dijadikan acuan oleh prodi dan dosen peneliti. 

c. LPPM memiliki Panduan Penelitian dan Penulisan Karya 
Ilmiah   terutama yang berkaitan dengan penelitian dasar dan 
terapan. 

d. LPPM memiliki Panduan Penyelenggaraan Pelatihan/ 
Workshop Penyusunan Road Map Penelitian. 

e. LPPM memiliki Panduan Penyelenggaraan   
Pelatihan/Workshop Penyusunan   proposal penelitian. 

f. LPPM memiliki Panduan Penyusunan Anggaran dan Biaya 
Penelitian. 

g. LPPM memiliki Panduan Penggunaan Sarana & Prasarana di 
lingkungan Institusi/fakultas/prodi. 

 

8. Dokumen/Formulir terkait a. Panduan penelitian dosen. 
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b. Panduan Penyusunan road map penelitian. 

c. Bahan-bahan pelatihan penyusunan proposal penelitian. 

d. Bahan-bahan pelatihan penyusunan road map penelitian. 

e. Formulir-formulir penilaian usulan penelitian. 

9. Referensi    a. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

b. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Perguruan 
Tinggi. 

c. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

e. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045. 

f. Permenrisktekdikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi   
Tahun 2015–2019. 

g. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakatdi Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017. 

h. Rencana Strategis IBM Bekasi yang berlaku saat ini. 

i. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat LPPM IBM yang berlaku. 

j. Statuta IBM Bekasi. 

k. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku. 

 


