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STANDAR 3 : STANDAR PROSES PENELITIAN 

 

 

NO. KATEGORI ISI 

1. Visi, Misi dan 

Tujuan  Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Pelayaran  

Visi  

Menjadi institusi perguruan tinggi ilmu pelayaran yang berkelas dunia 

dan terdepan di indonesia. 

 

Misi 

1. Meningkatkan, mengembangkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran untuk penguasaan 

kompetensi berbasis metodologi modern dan teknologi informasi 

yang bertaraf internasional. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri 

pelayaran. 

3. Membentuk peserta didik berkarakter industri untuk mewujudkan 

sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berintegritas, 

memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air yang tanggap, 

tangguh, tanggon dan trengginas. 

4. Mengembangkan, memelihara sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ilmu pelayaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Mengembangkan, meningkatkan tata kelola pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan di bidang pelayaran yang memiliki 

kompetensi bertaraf internasional. 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan industri 

pelayaran.  

3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter industri, berintegritas dan 
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NO. KATEGORI ISI 

cinta tanah air. 

4. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang 

modern dan selalu mengikuti perkembangan industri pelayaran. 

5. Tercapainya sistem tata kelola administrasi pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

2. Rasionale Menurut peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi  

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  bagian keempat  Pasal 46 menyatakan bahwa 

standar proses  penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan , dan pelaporan. 

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan harus mempertimbangkan 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

3. Subjek/Pihak yang 

Bertanggung jawab  

untuk mencapai/ 

Memenuhi Standar 

Proses Penelitian  

1. Ketua STIP  

2. Pembantu Ketua I  

3. Pembantu Ketua II 

4. Ka. P3M 

5. Ketua Jurusan 

6. Dosen  

7. Taruna 

4. Definisi Istilah 1. Standar Proses Penelitian: merupakan kriteria minimal tentang 

kegiatan  penelitian  yang  terdiri  atas  perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan. 

2. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan  untuk 

memperoleh  pengetahuan  secara  sistematis  berdasarkan  bukti 

fisis. Ilmuwan melakukan  pengamatan  serta 

membentuk  hipotesis  dalam usahanya untuk 

menjelaskan  fenomena  alam. Prediksi  yang dibuat  berdasarkan 

hipotesis  tersebut  diuji  dengan  melakukan  eksperimen. Jika 

suatu  hipotesis lolos uji berkali-kali, hipotesis  tersebut dapat 

menjadi  suatu  teori  ilmiah.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
https://id.wikipedia.org/wiki/Fenomena
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Prediksi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Eksperimen
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
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3. Kebebasan akademik adalah  kebebasan seseorang atau seorang 

peneliti di lembaga ilmu pengetahuan untuk mengkaji persoalan serta 

mengutarakan kesimpulannya baik melalui penerbitan atau 

perkuliahan tanpa campur tangan dari penguasa politik atau 

keagamaan atau lembaga yang mempekerjakannya kecuali apabila 

metode yang digunakannya tidak memadai atau bertentangan dengan 

etika professional atau lembaga yang berwenang dalam bidang 

keilmuannya. 

4. Budaya akademik (academic culture) dipahami sebagai  suatu 

totalitas dari kehidupan akademik dan kegiatan akademik yang 

dipahami, dimaknai dan diamalkan oleh warga masyarakat 

akademik, di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian.  

5. Lingkup Standar  1. Standar Proses Penelitian. 

 a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, STIP sudah  merencanakan kegiatan penelitian 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

2. Pada tahun 2020, STIP  dalam melaksanakan kegiatan  penelitian 

sudah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan 

lingkungan. 

3. Pada tahun 2020, STIP  mewajibkan pelaporan kegiatan penelitian  

yang dilakukan oleh taruna dalam rangka melaksanakan tugas akhir 

ataupun skripsi sudah  mengarah pada terpenuhinya capaian 

pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan pergururan tinggi. 

 b. Strategi 1. P3M membentuk tim untuk menyusun  rencana kegiatan penelitian 

yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah serta mempertimbangkan 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

2. P3M membentuk tim untuk menyusun  pedoman penelitian yang 

dilakukan oleh taruna yang memenuhi capaian pembelajaran lulusan 

dan ketentuan peraturan perguruan tinggi. 
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3. Melakukan studi banding atau benchmarking ke perguruan tinggi 

yang melakukan praktik baik dalam penelitian. 

 c. Indikator 1. Terlaksananya kegiatan penelitian di STIP yang terencana, yang   

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

2. Terlaksananya kegiatan  penelitian yang sudah mempertimbangkan 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

3. Lulusan yang makin kompeten. 

 d. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

a. Standar hasil penelitian 

b. Standar isi penelitian 

c. Standar peneliti 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

a. Prosedur penyusunan pedoman kegiatan penelitian 

b. Prosedur penyusunan pedoman penelitian taruna 

6. Referensi 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan. 

4. Peraturan Presiden RI No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 

5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 

2007. 

8. Pedoman Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2010. 
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Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi , Depdiknas. 

9. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan 

Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat 

Akademik Ditjen Dikti. 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 

No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

11. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat-Edisi 10, 

Kemenristek dikti, 2016. 

 


