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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 Proses 

Penelitian 

       Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan 
tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa. Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan 
inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di 
masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi 
untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat 
langsung pada masyarakat. 

      Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Beban kerja dosen diantaranya adalah penelitian . Kegiatan 
penelitian ini harus memenuhi kaidah dan metodeilmiah secara 
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sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 
Disamping itu juga harus mempertimbangkan standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,serta keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan.  

       Hal ini sejalan dengan tujuan Institut Bisnis 
Muhammadiyah Bekasi yaitu:  (a) menghasilkan insan akademik yang 
menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya; (b) Menghasilkan insan 
akademik yang peka terhadap tuntutan perubahan dantantangan masa 
depan, serta mempunyai kemampuan untuk berkompetisi 
padajamannya. 

      Agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat 
untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu dosen dan mahasiswa  
sesuai dengan isi dan misi Institusi, maka diperlukan ukuran, patokan 
dan kriteria tertentu yang harus diterapkan   LPPM dalam 
mengevaluasi kegiatan penelitian. Atas dasar itulah maka ditetapkan 
Standar Proses Penelitian.  

3. Pejabat/pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai Standar Proses 

Penelitian 

a. Rektor  

b. Wakil Rektor  

c. Dekan  

d. Kaprodi  

e. Dosen Peneliti 

f. Reviewer Internal 

g. Ketua LPM 

h. Ketua LPPM   

4. Definisi istilah a. Standar proses penelitian yaitu kegiatan penelitian direncanakan, 
dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan sesuai dengan sistem 
peningkatan mutu penelitian yang berkelanjutan,berdasarkan 
prinsip otonomi keilmuan dan kebebasan akademik. 

b. Kebijakan desentralisasi penelitian adalah pelimpahan tugas dan 
wewenang kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian 
agar tercipta iklim akademik yang kondusif untuk melaksanakan 
kegiatan penelitian secara berkualitas, terprogram dan 
berkesinambungan serta  menghasilkan kemandirian kelembagaan 
penelitian di perguruan tinggi dalam mengelola penelitian secara 
transparan, akuntabel dan objektif. 

c. Skema Kompetitif Nasional adalah Pelaksanaan program penelitian 
yang dikelola langsung oleh DRPM. 

d. Skema Desentralisasi  Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada 
status perguruan tinggi berdasarkan pada kinerja penelitian 
perguruan tinggi. 

e. Skema Institusi Penelitian yaitu penelitian yang  didanai dan 
dikelola oleh Perguruan Tinggi .  
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f. Formulir  Penilaian Proposal adalah formulir untuk menilai 
proposal dalam rangka menentukan  proposal yang layak 
dilaksanakan dan didanai. 

5. Pernyataan isi standar 

Proses Penelitian 

a. Dosen melaksanakan proses penelitian yang terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan ini 
dilaksanakan satu tahun sekali. 

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), 
melaksanakan tugas internal, yaitu: mengkoordinir penelitian, 
meningkatkan kemampuan peneliti dan mutu penelitian, membantu 
menanggulangi masalah-masalah dalam pelaksanaan penelitian. 

c. Pimpinan Fakultas dan Prodi memfasilitasi peningkatan  angka 
partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian. 

6. Strategi pencapaian 

Standar Proses Penelitian 

a. LPPM menyelenggarakan pelatihan / workshop penyusunan road 
map penelitian. 

b. LPPM mensosialisasikan dana hibah penelitian institusi, dana hibah 
desentralisasi penelitian serta dana hibah dari sumber lainnya, dari 
dalam maupun luar negeri kepada fakultas, prodi dan para dosen.  

c. LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop penyusunan 
proposal penelitian. 

d. LPPM menyelenggarakan kegiatan Pelatihan/workshop tentang 
penyusunan anggaran dan biaya penelitian.  

e. LPPM memfasilitasi kegiatan konsultasi antara dosen dengan  
reviewer internal.  

f. LPPM melaksanakan koordinasi dengan setiap fakultas dan 
program studi untuk meningkatkan angka partisipasi dosen dalam 
pengajuan   proposal penelitian. 

g. LPPM memfasilitasi pengajuan proposal penelitian. 

h. LPPM memantau pelaksanaan penelitian.  

i. Pimpinan LPPM memantau laporan kemajuan dan laporan akhir 
hasil  penelitian.  

j. Pimpinan LPPM berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas untuk 
mensosialisasikan  Panduan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. 

7. Indikator Ketercapaian 

Standar Proses Penelitian 

a. Tingkat keberhasilan dosen peserta pelatihan/workshop dalam 
menyusun proposal dan laporan penelitian minimal 80% per tahun. 

b. Tingkat keberhasilan penyelesaian penelitian lebih dari 80 % per 
tahun. 

c. Tingkat keberlanjutan penelitian lebih dari 80 % per tahun. 

d. Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan penelitian bertambah 
minimal 15 % per tahun. 
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8. Dokumen/Formulir terkait Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 

a. Panduan-panduan penelitian untuk dosen. 

b. Panduan-panduan penyusunan/penulisan luaran hasil penelitian. 

c. Formulir –formulir penilaian hasil penelitian dosen. 

d. Formulir-formulir penilaian luaran hasil penelitian dosen. 

e. Formulir-formulir laporan hasil kinerja penelitian dosen. 

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

b. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi. 

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

e. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017. 

f. Rencana Strategis Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi yang 
berlaku. 

g. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat LPPM IBM Bekasi. 

h. Statuta IBM Bekasi.  

i. Kebijakan SPMI IBM Bekasi yang berlaku. 

 

  

 

 


