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1. Visi, Misi, dan Tujuan Visi 

        Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu bersaing 

secara nasional pada tahun 2025. 

 

Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola akademik 

yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

7. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

8. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 

1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 
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profesionalisme. 

4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam memecahkan 

masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian 

yang asli atau setidak-tidaknya yang baru secara ilmiah. Penelitian sebagai 

salah satu dharma perguruan tinggi merupakan kegiatan telaah taat kaidah 

dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau menyelesiakan masalah 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni. Pengelolaan adalah 

merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus 

dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai 

khususnya yang berkaitan dengan Pencapaian Penelitian. Pembiayaan dana 

penelitian baik    yang    bersumber    dari    internal UGN maupun Eksternal 

seperti Pemda, Mitra Penelitian dalam lingkup Kemendikbudristek atau luar 

Kemendikbudristek. 

3. Subyek/Pihak yang 

Bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan dan, 

6. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Dekan 



P a g e 4 | 

 

 

 DOKUMEN MUTU 
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA 

PADANGSIDIMPUAN 

STANDAR MUTU PENELITIAN 

 

2. Ketua Program Studi  

3. Peneliti 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 1 

2. Dekan 

3. LPPM  

4. Ketua Program studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM  

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi 

7. Peneliti 

4. Defenisi Istilah 1. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem 

penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil 

penelitian 

3. Hasil   penelitian    di    perguruan    tinggi    diarahkan    dalam    rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat dan daya saing bangsa 

4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,data dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
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kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan atau hipotesis 

bidang ilmu pengetahuan,teknologi dan seni.  

5. Hasil penelitian adalah semua hasil atau output atau produk luaran yang 

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang 

merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. 

2. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan yang mmenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Hasil penelitian mahasiswa selain memenuhi ketentuan harus mengarah 

pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi 

ketentuan dan peraturan. 

4. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau 

tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib 

disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, 

dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil 

penelitian kepada masyarakat. 

5. LPPM UGN Padangsidimpuan mendorong aktivitas penelitian, 

pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas 

penelitian dan publikasinya. 

6. Hasil penelitian harus disebar luaskan dalam media media yang mudah 

di akses masyarakat luas. 

7. Hasil penelitian atau semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang 

memenuhi kaidah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik sebagai contoh bentuk bentuk publiksi ilmiah dalam seminar 

ataunkonferensi baik nasional maupun internasional,publikasi ilmiah 

dalam jurnal nasional maupun internasional, publikasi ilmiah dalam 

bentuk buku serta dalam bentuk hak atas kekayaan karya ilmiah (HAKI). 

8. Setiap dosen memiliki kewajiban melakukan publikasi penelitian minimal 
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1 jurnal dalam 1 semester di jurnal nasional/internasional baik 

terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. 

9. Hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa wajib dipublikasikan 

minimal 5 jurnal dalam 1 semester di jurnal nasional baik terakreditasi 

maupun yang tidak terakreditasi. 

6. Strategi 1. LPPM UGN Padangsidimpuan merancang pelatihan penelitian bagi 

dosen minimal setahun sekali. 

2. UGN Padangsidimpuan memberikan dukungan dana dan sumber daya 

kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. 

3. LPPM UGN Padangsidimpuan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui 

penerbit jurnal ilmiah. 

4. LPPM UGN Padangsidimpuan memantau kegiatan penelitian dan 

publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 2 kali setahun. 

5. Peningkatan produktivitas ilmiah LPPM UGN Padangsidimpuan 

dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (10% 

lebih tinggi) dari tahun sebelumnya. 

7. Indikator 1. Minimal terdapat jumlah usul kegiatan penelitian 40% dari jumlah 

keseluruhan dosen setiap tahun. 

2. Publikasi jurnal nasiona/internasional baik terakreditasi maupun yang 

tidak terakreditasi minimal 1 per semester setiap dosen 

3. Pengajuan usul kegiatan penelitian oleh para dosen, telah sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

4. Setiap program studi memiliki minimal 1 per 3 tahun Hak Kekeyaan 

Intelektual (HKI)/Hak Paten dari hasil penelitian  

5. Bahan ajar atau buku ber - ISBN 

6. Memiliki kedalaman   sasaran   kegiatan,   hingga   dapat   menjawab 

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. 

8. Dokumen Terkait 1. Rencana Strategis Penelitian (RENSTRA) LPPM 2019 - 2023 

2. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016 - 2025 

3. Kebijakan Mutu UGN 

4. Manual Hasil Penelitian 



P a g e 7 | 

 

 

 DOKUMEN MUTU 
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA 

PADANGSIDIMPUAN 

STANDAR MUTU PENELITIAN 

 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) LPPM 

9. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi Rupublik Indonesia. 

2. RENSTRA Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) UGN         Padangsidimpuan 2018 -2023. 

3. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016 - 2025 

4. Panduan pelaksanaan penelitian. 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan Visi 

        Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu bersaing 

secara nasional pada tahun 2025. 

 

Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola akademik 

yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

7. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

8. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

  Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 

1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 
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profesionalisme. 

4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam memecahkan 

masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Dalam Perguruan Tinggi, penelitian adalah salah satu Dharma 

Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan Dharma Pendidikan dan 

Pengabdian Pada Masyarakat. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola 

dan memfasilitasi agar Dharma Penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap 

dosen secara perorangan maupun berkelompok serta dapat 

mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan 

Standar Hasil Penelitian.  

Penelitian adalah salah satu darma perguruan tinggi yang tidak kalah 

pentingnya dengan darma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar darma 

penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan 

maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan 

masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian. Standar isi 

penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup 

kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian 

dasar dan penelitian terrapin 

Sebagaimana tercantum dalam misi disebutkan melaksanakan dan 

mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat.dan 

untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan 

adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun 

pengembangan lebih lanjut.dengan pertimbangan hal hal tersebut maka UGN 
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melalui pusat penelitian dan pengabdian masyarakat menetapkan standar 

penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan,ka 

prodi,dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggungjawab dalam 

meningktkan kualitas dan kuantitas penelitian. 

3. Subyek/ Pihak yang 
Bertanggungjaw ab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM  

5. Dekan dan,  

6. Ketua Program Studi 

 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: .  

1. Dekan 

2.  Ketua Program Studi  

3. Peneliti 

 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:  

1. Wakil Rektor 1  

2. Dekan  

3. LPPM  

4. Ketua Program studi 

 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan:  

1. LPM  

2. LPPM 

 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan:  

1. Rektor 
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2. Wakil Rektor 1  

3. LPM  

4. LPPM  

5. Dekan  

6. Ketua Program Studi  

7. Peneliti 

4. Defenisi  Istilah 1. Isi penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi penelitian  

2. Kedalaman   dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian 

dasar dan terapan 

3. Ilmu pengetahuan adalah rangakaian pengetahuan yang digali,disusun 

dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan 

tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah. 

4. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi penelitian. 

5. Pernyataan  Isi 
Standar 

1. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian 

dasar dan penelitian terapan. 

2. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, kaidah , model atau postulat baru. 

3. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri. 

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat 

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan 

di masa mendatang. 

6. Strategi 1. LPPM UGN Padangsidimpuan merancang pelatihan penelitian bagi 

dosen minimal setahun sekali 

2. UGN Padangsidimpuan memberikan dukungan dana dan sumber daya 

kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa 

3. LPPM UGN Padangsidimpuan memfasilitasi publikasi ilmiah melalui 
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penerbit jurnal ilmiah 

4. LPPM UGN Padangsidimpuan memantau kegiatan penelitian dan 

publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 2 kali setahun. 

5. Peningkatan produktivitas ilmiah LPPM UGN Padangsidimpuan 

dicerminkan dari meningkatnya kegiatan penelitian dan publikasi (10% 

lebih tinggi) dari tahun sebelumnya 

6. Peningkatan jumlah Artikel ilmiah hasil penelitian dosen yang 

dipublikasikan dalam jurnal lokal, nasional dan nasional 

 
7. Indikator 1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 

2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri.  

3. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masa 

mendatang. 

4. Kualitas dan kuantitas penelitian 

8. Dokumen Terkait a. Buku panduan 

b. Rencana induk penelitian 

c. Surat tugas penelitian 

9. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi Rupublik Indonesia. 

2. Rencana Strategis Penelitian (RENSTRA) LPPM 2019 - 2023 

3. Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016 - 2025 

4. Panduan pelaksanaan penelitian. 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan 
Universitas 

Visi 

        Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu bersaing 

secara nasional pada tahun 2025. 

 

Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola akademik 

yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

7. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

8. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 

1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 

profesionalisme. 
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4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam memecahkan 

masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Penelitian adalah salah satu tugas pokok Universitas yang 

memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan 

mutu kehidupan masyarakat. Untuk mencapai visi, misi dn tujuan 

Universitas, Penelitian merupakan kegiatan salah satu kegiatan penting dari 

Tri Darma yang perlu dikembangkan. Untuk itu, Universitas harus memiliki 

sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program 

penelitian yang menjadi unggulan. Dengan demikian, untuk mendukung 

implementasi dan standar mutu penelitian, diperlukan standar proses 

penelitian. 

3. Subyek/Pihak yang 

Bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan dan, 

6. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Dekan 

2. Ketua Program Studi 

3. Peneliti 
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Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 1 

2. Dekan 

3. LPPM 

4. Ketua Program studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM 

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi  

7. Peneliti 

4. Defenisi Istilah 1. Proses Penelitian adalah tahapan – tahapan kegiatan penenlitian yang 

dilakukan secara metodis dan sistematis. 

2. Standar Proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 

3. Standar Operasional Prosedur adalah dokumen instruksi kerja terperinci 

dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam 

menjalankan suatu kegiatan/pekerjaan. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan Standar Mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, 

masyarakat dan lingkungan. 

2. UGN mewajibkan proses penelitian sebagai kriteria minimal tentang 

pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. 

3. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik 
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unggulan penelitian untuk masing-masing Program Studi, road map 

penelitian, jum,lahjudul penelitian, jumlah buku ajar, jurnal hasil 

penelitian dan lain-lain. 

4. UGN mewajibkan harus memenuhi kaidah dan metode   ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. 

5. UGN wajib menjamin mempertimbangkan standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat 

dan lingkungan. 

6. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan atau 

evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada 

masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya 

dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, 

pembuatan kontrak penelitian, kerja sama dan lain-lain. 

7. UGN mewajibkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam 

rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan butir (4) 

dan (5), Capaian Pembelajaran Lulusan dan Peraturan Akademik 

Universitas Graha Nusantara. 

8. UGN menetapkan Kegiatan Penelitian (Tugas Akhir) Mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran 3 sks dengan rincian, 1 (sks) penelitian 170 

menit/minggu/semester. 

9. Universitas mewajibkan kegiatan penelitian mengikuti Standar 

Operasional Prosedur (SOP) penelitian yang telah ditetapkan oleh 

LPPM UGN. 

10. UGN mewajibkan adanya proses perencanaan dan pelaporan kegiatan 

penelitian. 

11. Pelaporan penelitian meliputi Laporan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat kepada Rektor setiap semester dan 

laporan secara online kepada Dikti. 

6. Strategi 1. LPPM menyediakan dan mensosialisasikan Road Map dan Renstra 

penelitian 

2. UGN menetapkan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang 
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lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh Universitas 

3. Menyediakan layanan infomasi dalam web LPPM UGN 

Padangsidimpuan yaitu http://lppm.ugn.ac.id. 

4. UGN menetapkan Kebijakan dan upaya menjamin keberlanjutan dan 

mutu penelitian. 

5. LPPM UGN Padangsidimpuan menciptakan iklim yang kondusif agar 

dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran 

dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan 

terencana. 

6. LPPM UGN   Padangsidimpuan   memfasilitasi   dan   melaksanakan 

kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara 

lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam 

forum regional, nasional, publikasi dalam jurnal regional. 

7. LPPM UGN menyusun dan mempublikasikan Buku Rencana Induk 

Penelitian (RIP) dan Standar Operarional Prosedur (SOP) Penelitian. 

7. Indikator 1. Jumlah peneliti sesuai dengan jumlah proposal penelitian. 

2. Jumlah luaran penelitian dipublikasikan dalam jurnal nasional  / 

internasional baik yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi. 

3. Kesesuaian metode penelitian dengan Standar operasional Prosedur 

(SOP) proses penelitian. 

4. Kesesuain jumlah sks kegiatan penelitian dengan ketetapan yang telah 

ditentukan. 

5. Kesesuaian penelitian dengan RIP LPPM UGN. 

8. Dokumen terkait 1. Kebijakan Mutu UGN 

2. Standar Hasil Penelitian 

3. Standar Isi Penelitian. 

4. Manual Proses Penelitian. 

5. Standar Operasional Prosedur (SoP) Proses Penelitian. 

6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPPM 

http://lppm.ugn.ac.id/
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9. Referensi 1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

4. Buku Panduan   Penelitian   dan   Pengabdian   kepada   Masyarakat 

Kemristekdikti Edisi XIV Tahun 2021. 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan 
Universitas 

Visi 

        Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu bersaing 

secara nasional pada tahun 2025. 

 

Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola akademik 

yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

7. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

8. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 

1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 

profesionalisme. 
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4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam memecahkan 

masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian penelitian 

untuk lolos dan dibiayai terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos maka 

perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus 

mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan 

standar penilaian penelitian. 

3. Subyek / Pihak yang 
Bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan dan, 

6. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Dekan 

2. Ketua Program Studi 

3. Peneliti 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 1 

2. Dekan 
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3. LPPM 

4. Ketua Program studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM 

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi 

7. Peneliti 

4. Defenisi Istilah 
 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian 

terhadap proses dan hasil penelitian. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Penilaian penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 

2. Kemampuan peneliti harus ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik 

dan hasil penelitian. 

3. Kemampuan peneliti harus menentukan kewenangan melaksanakan 

penelitian. 

4. Pedoman melaksanakan penelitian harus ditetapkan oleh direktur 

Jendral Penguatan riset dan pengembangan. 

5. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi 

dengan prinsip penilaian paling sedikit: 

a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi 

peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang 
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bebas dari pengaruh subjektivitas; 

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang 

dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh peneliti; dan 

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

3. Penilaian proses dan hasil penelitian, selain memenuhi prinsip 

penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar 

hasil penelitian. standar isi, penelitian. dan standar proses 

penelitian. 

4. Penilaian penelitian dapat dilakukan   dengan   menggunakan 

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat 

mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja 

hasil penelitian. 

5. Penilaian penelitian   yang   dilaksanakan   oleh   mahasiswa   dalam 

rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan 

tinggi. 

6. Strategi 1. LPPM menyusun dan mensosialisasikan panduan dan instrument 

penilaian proses 

2. Penilaian terhadap proses dan hasil penelitian memperhatikan 

kesesuaian standar hasil, standar isi, dan standar proses. 

3. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penilaian penelitian yang 

dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

7. Indikator 1. Adanya panduan penelitian LPPM UGN Padangsidimpuan berupa RIP 

(Rencana Induk Penelitian) LPPM UGN Padangsidimpuan. 

2. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara 

kualitas dan kuantitas penelitian di tingkat LPPM UGN 

Padangsidimpuan 

maupun Dikti. 



P a g e 22 | 

 

DOKUMEN MUTU 
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA 

PADAGSIDIMPUAN 

STANDAR MUTU PENELITIAN 

 

 

8. Dokumen terkait 1. Kebijakan Mutu UGN 

2. Standar Hasil Penelitian 

3. Standar Isi Penelitian. 

4. Manual Proses Penelitian. 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Penelitian. 

6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPPM 

9. Referensi 1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

4. Buku Panduan   Penelitian   dan   Pengabdian   kepada   Masyarakat 

Kemristekdikti Edisi XIII Tahun 2020. 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan 

Universitas 
Visi 

        Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu bersaing 

secara nasional pada tahun 2025. 

 

Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola akademik 

yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

7. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

8. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 

1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 
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profesionalisme. 

4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam memecahkan 

masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Penelitian merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui 

atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukkan pada penyediaan 

informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Standar penelitian 

merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan bidang keilmuan. 

3. Subyek / Pihak yang 
Bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam merumuskan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan dan, 

6. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Dekan 

2. Ketua Program Studi 

3. Peneliti 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 1 
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2. Dekan 

3. LPPM 

4. Ketua Program studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM 

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. LPM 

4. LPPM 

5. Dekan 

6. Ketua Program Studi 

7. Peneliti 

4. Defenisi Istilah 1. Peneliti ialah orang yang melakukan aktifitas menggunakan system 

tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan 

sejumlah praktik- praktik dimana secara tradisional dapat dikaitakan 

dengan kegiatan pendidikan, pemikiran atau filosofis. 

2. Standar Penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan penelitian. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Peneliti   wajib   memiliki   kemampuan tingkat penguasaan  metodologi 

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta 

tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 

2. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan 

hasil penelitian. 

3. Kemampuan Peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 

4. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian yang di 

tetapkan oleh Peraturan Universitas dan Dirjen Penguatan Riset dan 
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Pengembangan Kemristekdikti. 

6. Strategi 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGN 

Padangsidimpuan harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian 

dan aplikasi pengolahan data bagi dosen dan mahasiswa. 

2. Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti. 

7. Indikator 1. Adanya pelatihan minimal setahun sekali. 

2. Meningkatnya jumlah peneliti dalam kualitas dan kuantitas. 

8. Dokumen terkait 1. Kebijakan Mutu UGN 

2. Standar Hasil Penelitian 

3. Standar Isi Penelitian. 

4. Manual Proses Penelitian. 

5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penilaian Penelitian. 

6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPPM 

9. Referensi 1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi 

4. Buku Panduan   Penelitian   dan   Pengabdian   kepada   Masyarakat 

Kemristekdikti Edisi XIV Tahun 2021. 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan UGN Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu 

bersaing secara nasional pada tahun 2025. 

 
Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing tinggi 

berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai rujukan 

ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat 

khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan umumnya secara 

nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola 

akademik yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 
1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 

profesionalisme. 

4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam memecahkan 

masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 

8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 
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akuntabel. 

2. Rasional Standar Sarana Prasarana Penelitian dibutuhkan untuk membantu 

peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk kelancaran dan 

pelaksanaan penelitian. Sebagai patokan dalam keselamatan kerja dan 

mutu penelitian. Sebagai bentuk pegembangan lebih lanjut dalam rangka 

mencapai hasil penelitian yang lebih berkualitas sebagai salah satu 

indikator tercapainya Tridarma UGN. 

3. Subyek/Pihak yang 

Bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam menetapkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 2 

3. Wakil Rektor 3 

4. LPM 

5. LPPM 

6. Dekan dan, 

7. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Wakil Rektor 2 

2. Wakil Rektor 3 

3. LPPM 

4. Peneliti 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 3 

2. Dekan 

3. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM 

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 2 

3. Wakil Rektor 3 

4. LPM 

5. LPPM 
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6. Dekan 

7. Ketua Program Studi 

8. Peneliti 

4. Defenisi 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 

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau 

hipotesis dibidang ilmu pengetahuan,teknologi dan seni 

2. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria 

meinimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil 

penelitian. 

3. 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 peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan 

tinggi yang digunakan untuk : 

a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan  bidang 

ilmu program studi; 

b. Proses pembelajaran; dan 

c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, 

keselamatan, kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan 

peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

3. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggungjawaban 

sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti. 

4. Semua kegiatan   penelitian   dosen   difasilitasi   oleh   pengelola 

penelitian di tingkat Universitas Graha Nusantara. 
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6. Strategi 1. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana dan 

prasarana institusi pendidkan dan lahan penelitian. 

2. Membantu dosen/mahasiswa dalam menyediakan sarana dan 

prasarana penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan standar 

yang ditetapkan. 

3. Membuat aturan tentang sarana prasarana yang sesaui dengan 

mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. 

7. Indikator  1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau 

memanfaatkan fasilitas yang disediakan Universitas Graha 

Nusantara untuk menunjang kegiatan penelitian. 

2. Seluruh dosen/mahasiswa yang melaksanakan penelitian terjamin 

dari kecelakaan kerja, dan nyaman dengan sarana prasarana yang 

digunakan. 

3. Terjalinnya kerjasama dengan kelembagaan lain dalam rangka 

mendayagunakan sarana dan prasarana melalui program 

kerjasama penelitian. 

8.  Dokumen terkait 1. Kebijakan Mutu UGN 

2. Manual Mutu Penelitian. 

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) LPPM 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM 

5. Buku Panduan KKL. Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Tahun 2020 

6. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2016 

7. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Melalui Simlitabmas tahun 2016 

9. Referensi 1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 
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4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

5. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2017 

6. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ristekdikti. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
STANDAR 

PENGELOLA 

PENELITIAN 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan UGN Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu 

bersaing secara nasional pada tahun 2025. 

 
Misi 
1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing 

tinggi berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai 

rujukan ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan 

umumnya secara nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola 

akademik yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 
1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu 

pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 

profesionalisme. 

4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana 

pendidikan yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam 

memecahkan masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 
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8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan 

penelitian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut 

dalam rangka mencapai visi dan misi LPPM UGN Padangsidimpuan. 

 Pihak yang bertanggungjawab dalam menetapkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 2 

3. Wakil Rektor 3 

4. LPM 

5. LPPM 

6. Dekan dan, 

7. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Wakil Rektor 2 

2. Wakil Rektor 3 

3. LPPM 

4. Peneliti 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 3 

2. Dekan 

3. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM 

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 2 

3. Wakil Rektor 3 



P a g e 35 | 

 

DOKUMEN MUTU 
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA 

PADANGSIDIMPUAN 

STANDAR MUTU PENELITIAN 

 

 

4. LPM 

5. LPPM 

6. Dekan 

7. Ketua Program Studi 

8. Peneliti 

4. Defenisi Istilah Pengelolaan merupakan Standar pengelolaan penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

UGN bertanggungjawab atas pengelolaan penelitian. 

2. LPPM UGN wajib menyusun dan mengembangkan rencana 

program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian 

Universitas Graha Nusantara. 

3. LPPM UGN wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, 

panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian. 

4. LPPM UGN wajib memfasilitasi penelitian 

5. LPPM UGN wajib melaksanakan pemantauan dari evaluasi 

pelaksanaan penelitian 

6. LPPM UGN wajib melakukan diseminasi hasil penelitian 

7. LPPM UGN wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti 

untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan 

perolehan kekayaan intelektual (KI). 

8. LPPM UGN wajib memberikan penghargaan kepada peneliti 

berprestasi 

9. LPPM UGN wajib melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya 

10. UGN wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan 

bagian dari rencana strategis UGN. 

11. UGN wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

dan jumlah dan mutu bahan ajar. 

12. UGN wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan 
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lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program 

penelitian secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja 

setiap tahun; 

13. UGN wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program 

penelitian agar menghasilkan penelitian yang berkualitas dan 

bermutu dan dapat dipublikasikan pada Jurnal Nasional 

terakreditasi; 

14. UGN wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses 

penelitian pada tahun 2021; 

15. UGN wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian 

khususnya di Tabagsel pada tahun 2021; 

16. UGN wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian 

setiap tahun; 

17. UGN wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester; 

18. UGN wajib memiliki rencana strategis penelitian yang 

merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi dan 

kemenristek dikti pada tahun 2021; 

19. UGN wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian 

paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

dan jumlah dan mutu bahan ajar serta melakukan sosialisasi; 

20. UGN wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan 

lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program 

penelitian secara berkelanjutan dan melakukan evaluasi kinerja 

setiap tahun; 

21. UGN wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program 
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penelitian agar menghasilkan penelitian yang berkualitas dan 

bermutu dan dapat dipublikasikan pada Jurnal Nasional 

terakreditasi; 

22. UGN wajib memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan 

mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses 

penelitian pada tahun 2021; 

23. UGN wajib mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian 

pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian 

khususnya di Tabagsel pada tahun 2021;  

24. UGN wajib melakukan analisis   kebutuhan   yang   menyangkut 

jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian 

khususnya di Tabagsel pada tahun 2021; 

25. UGN wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi 

penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester; 

26. UGN harus menempatkan SDM yang memiliki kompetensi dalam 

pengelolaan sistem pelaporan hasil penelitian ke pangkalan data 

dikti (PD-PT) pada tahun 2021. 

27. UGN harus memotivasi Dosen yang sudah memiliki Sertifikasi 

untuk melakukan penelitian minimal 1 kegiatan/semester. 

28. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola kepada Rektor UGN. 

6. Strategi 1. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan 

pertanggungjawaban yang jelas. 

2. Tersusunnya rencana/sasaran strategis pengembangan penelitian 

didalam Renstra UGN 

3. Tersesusunnya kriteria dan prosedur penilaian penelitian 

menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan 

baru dibidang iptek, serta jumlah dari mutu bahan ajar. 

4. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM atau 

fungsi penelitian guna menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan program penelitian secara berkelanjutan  

5. Terdapat ketentuan kriteria peneliti yang mengacu pada standar 

hasil, standar isi dan standar proses penelitian 
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6. Terlaksananya penyampaian laporan kinerja lembaga dalam 

penyelenggaraan program penelitian 

7. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian 

8. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM UGN Padangsidimpuan. 

9. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya. 

10. Menjalin kerjasama secara lokal, dan nasional. 

11. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang kelola LPPM kepada 

Rektor 

7. Indikator  1. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas. 

2. Adanya laporan pertanggungjawaban yang baik. 

3. Adanya pusat dokumentasi kegiatan LPPM UGN 

Padangsidimpuan  yang mudah diakses. 

4. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik 

lokal, dan nasional 

5. Merumuskan rencana/sasaran strategis pengembangan penelitian 

di dalam Renstra UGN Padangsidimpuan 

6. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut 

aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di 

bidang iptek, serta jumlah dan mutu bahan ajar  

7. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dan fungsi 

penelitian dalam program penelitian secara berkelanjutan 

8. Menentukan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, 

isi, dan standar proses 

9. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian melalui 

program kerja sama penelitian  

10. Melakukan analisis kebutuhan dalam jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana prasarana penelitian 

11. Menyampaikan laporan kinerja lembaga dalam penyelenggaraan 

program penelitian  

12. LPPM melaksanakan pengelolaan penelitian mengacu pada 

aturan/pedoman yang berlaku 

13. LPPM menyusun dan mengembangkan Renstra Penelitian 

mengacu pada sasaran strategis penilaian dalam Renstra UGN 
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Padangsidimpuan 

14. LPPM menyusun dan mengembangkan dokumen 

pedoman/panduan penelitian dan sistem penjaminan mutu internal 

penelitian  

15. LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian 

16. LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan penelitian dan melaksanakan diseminasi hasil 

penelitian 

17. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk 

melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan 

HKI, serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang 

berprestasi   

18. LPPM melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada 

Rektor UGN Padangsidimpuan 

8. Dokumen terkait 1. Kebijakan Mutu UGN 

2. Standar Hasil Penelitian 

3. Standar Isi Penelitian. 

4. Standar Proses Penelitian 

5. Standar Peneliti 

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

7. Manual Mutu Penelitian. 

8. Standar Operasional Prosedur (SOP) LPPM 

9. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM 

10. Buku Panduan KKL. Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Tahun 2020 

11. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2016 

12. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian 

13. Kepada Masyarakat Melalui Simlitabmas tahun 2016 

9. Referensi 1. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi 

2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti   No.   62   Tahun   2016   Tentang Sistem 
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Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

4. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kemristekdikti Edisi XIII Tahun 2020. 

5. Buku Panduan   KKL,   Penelitian   dan   Pengabdian   kepada 

Masyarakat Tahun 2020 

10. Lampiran 1. Form. Perencanaan / Tahun 

2. Form. Pelaksanaan 

3. Form. Pengendalian 

4. Form. Pemantaua/Evaluasi 

5. Form. Pelaporan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
STANDAR 

PEMBIAYAAN 

PENELITIAN 
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1. Visi, Misi, dan Tujuan UGN Visi 

Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang 

bermutu dan mandiri di Wilayah Pantai Barat Sumatera dan mampu 

bersaing secara nasional pada tahun 2025. 

 
Misi 

1. Mewujudkan lulusan yang handal, berkarakter, berdaya saing 

tinggi berdasarkan imtaq dan sesuai dengan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Mewujudkan dan meningkatkan peranan universitas sebagai 

rujukan ilmu dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi 

masyarakat khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatera dan 

umumnya secara nasional. 

3. Meningkatkan sumber daya yang profesional dan mampu bersaing 

dengan perguruan tinggi di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana demi menunjang pola 

akademik yang profesional. 

5. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain. 

6. Meningkatkan pengelolaan manajemen perguruan tinggi yang 

profesional. 

Tujuan Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan 
1. Terwujudnya hasil lulusan yang memenuhi standar mutu 

pendidikan. 

2. Terwujudnya sistem informasi pendidikan yang profesional. 

3. Terpenuhinya dosen dan pegawai yang memenuhi kualitas dan 

profesionalisme. 

4. Terpenuhinya dan terpeliharanya sarana dan prasarana pendidikan 

yang professional. 

5. Terwujudnya kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta 

sehingga menjadi mitra pemerintah dan swasta dalam 

memecahkan masalah pembangunan daerah dan nasional. 

6. Mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. 

7. Meningkatkan pemberdayaan alumni. 
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8. Terlaksananya sistem informasi manajemen yang transparan dan 

akuntabel. 

2. Rasional Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu darma perguruan 

tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan darma pendidikan dan 

pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, 

mengelola dan memfasilitasi agar darma penelitian dapat dilaksanakan 

oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta 

dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga 

perlu ditetapkan standar hasil penelitian. 

3. Subyek/Pihak yang 

Bertanggungjawab 

Pihak yang bertanggungjawab dalam menetapkan: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 2 

3. Wakil Rektor 3 

4. LPM 

5. LPPM 

6. Dekan dan, 

7. Ketua Program Studi 

Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan: 

1. Wakil Rektor 2 

2. Wakil Rektor 3 

3. LPPM 

4. Peneliti 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi: 

1. Wakil Rektor 3 

2. Dekan 

3. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan: 

1. LPM 

2. LPPM 

Pihak yang bertanggungjawab dalam mengembangkan: 
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1. Rektor 

2. Wakil Rektor 2 

3. Wakil Rektor 3 

4. LPM 

5. LPPM 

6. Dekan 

7. Ketua Program Studi 

8. Peneliti 

4. Defenisi Istilah Pembiayaan adalah Standar pendanaan dan pembiayaan adalah kriteria 

minimal sumber  dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan. 

5. Pernyataan Isi Standar 1. UGN wajib menyediakan dana penelitian internal 

2. UGN wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari 

pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun 

di luar negeri atau dana dari masyarakat. 

3. UGN wajib menyediakan pendanaan penelitian yang digunakan 

membiayai: 

a. Perencanaan penelitian 

b. Pelaksanaan penelitian 

c. Pengendalian penelitian 

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian 

e. Pelaporan hasil penelitian 

f. Diseminasi hasil penelitian 

4. UGN wajib mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. 

5. UGN wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian. 

6. Dana pengelolaan penelitian wajib digunakan untuk membiayai: 

a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi 
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hasil penelitian 

b. Peningkatan kapasitas peneliti insentif publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan intelektuan (KI). 

7. UGN harus mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah 

khususnya Tapanuli Bagian Selatan pada tahun 2018. 

8. UGN harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk 

pengembangan penelitian minimal Rp. 200 jt/tahun pada tahun 2019. 

9. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber 

dari Yayasan dan UGN harus terstruktur dan transparan sesuai 

dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas 

(RAPBU) pada tahun 2018. 

10. UGN harus menyediakan dana peningkatan kapasitas penelitian 

minimal Rp.15jt /kegiatan pada tahun 2019. 

11. UGN harus menyediakan dana insentif publikasi ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual (KI) minimal Rp. 2 Jt/ orang/kegiatan pada 

tahun 2019. 

12. UGN harus   menyediakan   dana   bagi   dosen   untuk   mengikuti 

pelatihan/seminar/workshop peningkatan mutu penelitian minimal 

10 jt/ 5 orang/ tahun. 

6. Strategi 1. UGN Padangsidimpuan dan LPPM menetapkan standar endanaan 

da pembiayaan penelitian 

2. LPPM menyusun rencana pendanaan penelitian untuk dikaji dan 

dibahas dalam penyusunan anggaran (RAPBU) Universitas 

3. Mengupayakan sumber pendanaan  penelitian dari pemeritah dan 

kerjasama dengan lembaga lain di dalam/luar negeri atau dari 

masyarakat 

4. Menyediakan/mengalokasikan dana penelitian Internal yang 

digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, 

pemantauan dan evalasi, pelaporan, serta diseminasi hasil 

5. Mengalokasikan dana pengelolaan penelitian yang digunakan untuk 

manajemen penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif 

publikasi ilmiah atau kekayaan intelektual 



P a g e 46 | 

 

DOKUMEN MUTU 
UNIVERSITAS GRAHA NUSANTARA 

PADANGSIDIMPUAN 

STANDAR MUTU PENELITIAN 

 

 

7. Indikator 1. Tersedianya ketetapan/ketentuan standar pendanaan dan 

pembiayaan penelitian  

2. Terlaksananya penyusunan rencana pendanaan penelitian oleh 

LPPM yang dikaji dan dibahas dalam penyusunan RAPBU 

3. Terdapat sumber pendanaan penelitian yang berasal dari 

pemerintah dan kerjasama dengan lembaga lain 

4. Tersedia/teralokasikannya dana penelitian internal yang digunakan 

untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, pelaporan hasil serta diseminasi hasil penelitian   

5. Tersedianya atau teralokasikannya dana pengelolaan penelitian 

yang digunakan untuk managemen penelitian, peningkatan 

kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual 

6. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau 

postulat baru. 

7. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, 

dunia usaha dan atau industri. 

8. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip- 

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan 

di masa mendatang. 

8. Dokumen terkait 1. Buku Panduan KKL, Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Tahun 2020 

2. RIP LPPM UGN tahun 2016 - 2025 

3. SOP Pengelolaan Penelitian 

4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2016 

5. Panduan Pengusulan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Melalui Simlitabmas tahun 2016 
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