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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Hasil Penelitian  
Dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menjalankan tridharma perguruan 

tinggi, meliputi mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharapkan dapat mengembangkan bidang 
ilmu, teknologi, seni, atau olahraga yang ditekuninya. Kegiatan penelitian di STIK Bina 
Husada secara khusus berada dibawah koordinasi Unit Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (Unit PPM). Unit ini mengelola pendanaan, sarana dan 
prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di STIK Bina 
Husada. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen 
dan mahasiswa di STIK Bina Husada perlu adanya standar hasil penelitian yang 
digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, 
penetapan standar hasil penelitian yang menjadi pedoman bagi pimpinan STIK Bina 
Husada, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan. 

 
 



 
 

III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar Hasil Penelitian  
a. Ketua STIK Bina Husada 
b. Wakil Ketua I  
c. Wakil Ketua II  
d. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat  
e. Ketua Prodi  
f. Dosen  
g. Tenaga Kependidikan 
h. Mahasiswa 

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar hasil penelitian merupakan hasil penelitian yang disusun berdasarkan 
kaidah ilmiah yang bersifat universal yang baku dan legal, didaftarkan, 
didokumentasikan dan diseminasikan pada forum ilmiah nasional maupun 
internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan kode etik 
penelitian. 

2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh peneliti melalui 
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan 
budaya akademik. 
 

V. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian  
1. STIK Bina Husada harus menjaga mutu hasil penelitian dosen yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika melalui desiminasi 
hasil penelitian.  

2. STIK Bina Husada harus mengarahkan hasil penelitian dosen agar bertujuan 
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

3. STIK Bina Husada mewajibkan setiap penelitian menghasilkan luaran dalam 
bentuk : publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional; teknologi tepat 
guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang dapat 
dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau hak 
kekayaan intelektual. 

4. STIK Bina Husada harus memfasilitasi penelitian yang dilakukan dosen untuk 
terpublikasi dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi 
persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau 
terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.  

5. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan 
tinggi.  

6. Unit PPM harus menyediakan penerbitan (jurnal) ilmiah untuk 
mempublikasikan hasil penelitian dosen. 

7. STIK Bina Husada dan unit PPM harus mendorong dan memfasilitasi para 
peneliti untuk memperoleh HKI yang meliputi hak cipta, hak paten, merek, dan 
yang sejenisnya dari hasil penelitian.  

8. STIK Bina Husada mewajibkan setiap hasil penelitian dosen didesiminasi 
minimal di tingkat prodi.  



 
 

9. STIK Bina Husada harus mendorong peneliti untuk memanfaatkan hasil penelitian 
guna perbaikan proses pembelajaran di STIK Bina Husada 

10. Unit PPM harus melakukan review terhadap pelaporan hasil penelitian untuk 
menjamin terpenuhinya aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan 
disampaikan tepat waktu. 
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian  
1. Pimpinan STIK Bina Husada, Unit PPM, dan prodi mensosialisasikan Panduan 

Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP) STIK Bina Husada kepada dosen 
dan mahasiswa tepat waktu; 

2. Pimpinan STIK Bina Husada dan Unit PPM mengusahakan dana penelitian termin 
pertama cair di awal kegiatan penelitian sesuai jadwal pelaksanaan penelitian yang 
diajukan peneliti; 

3. STIK Bina Husada, Unit PPM, dan prodi, menyediakan dana untuk 
menyelenggarakan pelatihan/workshop penulisan proposal penelitian, metodologi 
penelitian, dan penulisan artikel artikel, rutin setiap tahunsekali; 

4. Unit PPM dan prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian sesuai 
jadwal. 

 

VII. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

1 STIK Bina Husada harus 
menjaga mutu hasil 
penelitian dosen yang 
dapat 
dipertanggungjawabkan 
secara akademis, moral, 
dan etika melalui 
desiminasi hasil 
penelitian 

a. Mutu hasil penelitian 
dosen dapat 
dipertanggungjawabkan 
secara akademis, 
moral, dan etika. 

b. Adanya tim pakar 
yang bertugas 
melakukan review 
terhadap kaidah 
ilmiah dan aspek etika 
dan moral dalam 
setiap usulan dan 
pelaksanaan 
penelitian. 

Tersedianya panduan 
penulisan laporan 
penelitian 

2 STIK Bina Husada harus 
mengarahkan hasil 
penelitian dosen agar 
bertujuan untuk 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
meningkatkan 

Hasil penelitian di STIK 
Bina Husada harus 
diarahkan untuk 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi, serta 
meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 

 



 
 

kesejahteraan 
masyarakat dan daya 
saing bangsa 

dan daya saing bangsa 

3 STIK Bina Husada 
mewajibkan setiap 
penelitian menghasilkan 
luaran dalam bentuk : 
publikasi ilmiah bertaraf 
nasional dan 
internasional; teknologi 
tepat guna, rekayasa 
sosial, model, atau 
kebijakan; produk yang 
dapat dimanfaatkan 
pemangku kepentingan; 
buku ajar atau bahan 
ajar; atau hak kekayaan 
intelektual 

Setiap penelitian 
menghasilkan luaran 
dalam bentuk: 
a. 4% dari jumlah dosen 

tetap 
mempublikasikan 
pada jurnal 
internasional 
bereputasi.  

b. 33,3% dari jumlah 
dosen tetap 
mempublikasikan 
pada jurnal 
internasional 

c. 33,3% dari jumlah 
dosen tetap 
mempublikasikan 
artikel pada jurnal 
nasional terakreditasi 

d. 17% dari jumlah 
dosen tetap memiliki 
surat keterangan 
teknologi tepat 
guna/produk (produk 
terstandar/tersertifika
si) karya seni atau 
rekayasa sosial 

e. 33,3% dari jumlah 
dosen tetap 
memiliki surat 
keterangan buku 
berISBN/Book 
Chapter 

f. 17% dari jumlah 
dosen tetap 
memiliki surat 
keterangan HKI 
(Hak cipta/ desain 
produk industri/ 
perlindungan 
parietas tanaman/ 
desain tata letak 
sirkuit terpadu) 

a. Tersedianya laman 
khusus untuk 
mengunggah luaran 
penelitian dosen 

b. Tersedianya 
kerjasama jurnal 
ilmiah bereputasi 
nasional 

c. Tersedianya 
kerjasama jurnal 
ilmiah bereputasi 
internasional 

d. Tersedianya prosiding 
untuk 
mempublikasikan 
hasil-hasil penelitian 

e. 17% dari seluruh 
jumlah dosen tetap 
didapatkan publikasi 
ilmiah dosen yang 
tersitasi 

f. 33,3% dari seluruh 
jumlah dosen tetap 
mengirimkan artikel 
di media massa 
nasional  

g. 4% dari seluruh 
jumlah dosen tetap 
mengirimkan artikel 
di media massa 
internasional 

h. 10,3% dari seluruh 

jumlah dosen tetap 
menyusun laporan 
hibah penelitian luar 
negeri 

i. 100% dari seluruh 
jumlah dosen tetap 
menyusun laporan 
hibah penelitian 
dalam negeri di luar 
perguruan tinggi 



 
 

4 STIK Bina Husada harus 
memfasilitasi penelitian 
yang dilakukan dosen 
terpublikasi dalam 
prosiding, terbitan 
berkala ilmiah yang 
memenuhi persyaratan 
untuk diakreditasi, 
terbitan berkala ilmiah 
terakreditasi, atau 
terbitan berkala ilmiah 
bertaraf internasional 

a. 33,3% dari jumlah 
dosen tetap 
mempublikasikan 
artikel penelitiannya 
di prosiding nasional 

b. 4% dari jumlah dosen 
tetap 
mempublikasikan 
artikel penelitiannya 
di prosiding 
internasional 

 

 

5 Hasil penelitian 
mahasiswa harus 
mengarah pada 
terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan 
serta memenuhi 
ketentuan dan peraturan 
di perguruan tinggi 

a. 100% dari jumlah 
mahasiswa tugas akhir 
menyusun tugas akhir 
sesuai dengan capaian 
pembelajaran lulusan. 

b. Adanya panduan tugas 
akhir mahasiswa 

 

6 Unit PPM harus 
menyediakan penerbitan 
(jurnal) ilmiah untuk 
mempublikasikan hasil 
penelitian dosen 

Unit PPM menyediakan 
penerbitan (jurnal) ilmiah 
untuk mempublikasikan 
hasil penelitian dosen. 

Unit PPM menyediakan 
penerbitan (jurnal) ilmiah 
bereputasi untuk 
mempublikasikan hasil 
penelitian dosen. 

7 STIK Bina Husada dan 
unit PPM harus 
mendorong dan 
memfasilitasi para 
peneliti untuk 
memperoleh HKI yang 
meliputi hak cipta, hak 
paten, merek, dan yang 
sejenisnya dari hasil 
penelitian 

a. Unit PPM mendorong 
dan memfasilitasi para 
peneliti untuk 
memperoleh HKI yang 
meliputi hak cipta, hak 
paten, merek, dan yang 
sejenisnya dari hasil 
penelitian. 

b. 8,3% dari jumlah dosen 
tetap memiliki surat 
keterangan HKI 
penelitian dosen 

 

8 STIK Bina Husada 
mewajibkan setiap hasil 
penelitian dosen 
didesiminasi minimal di 
tingkat prodi 

Setiap hasil penelitian dosen 
didesiminasikan minimal di 
tingkat program studi. 

 

9 STIK Bina Husada harus 
mendorong peneliti untuk 
memanfaatkan hasil 
penelitian guna perbaikan 

Hasil penelitian didorong 
untuk dapat dimanfaatkan 
untuk perbaikan proses 
pembelajaran di STIK Bina 

 



 
 

proses pembelajaran di 
STIK Bina Husada 

Husada 

10 Unit PPM harus 
melakukan review 
terhadap pelaporan hasil 
penelitian untuk 
menjamin 
terpemenuhinya aspek 
komprehensif, rinci, 
relevan, mutakhir, dan 
disampaikan tepat waktu 

Pelaporan hasil 
penelitian harus 
memenuhi aspek 
komprehensif, rinci, 
relevan, mutakhir, dan 
disampaikan tepat waktu. 

 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama 

2. Renstra, Renop, dan RKT Unit PPM STIK Bina Husada 
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Perguruan Tinggi  
4. Panduan tugas akhir mahasiswa  
5. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
6. Proposal penelitian  
7. Laporan penelitian  
8. Hasil pubilkasi (artikel, jurnal, prosiding, atau sertifikat hak paten) 
9. Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Isi Penelitian  
2. Standar Proses Penelitian 
3. Standar Penilaian Penelitian 
4. Standar Peneliti 
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
6. Standar Pengelolaan Penelitian 
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

 
X. Referensi  

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi  

3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya 

dan kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  
 

II. Rasional Standar Isi Penelitian 
Tridharma perguruan tinggi mencakup aspek pendidikan/pengajaran, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan 
tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan 
kajian ilmu lainnya. Kegiatan penelitian di STIK Bina Husada secara khusus berada di 
bawah koordinasi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Unit PPM). Unit 
ini mengelola pendanaan, sarana, dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan 
dan pengembangan penelitian di STIK Bina Husada. Untuk menjamin adanya 
peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di STIK Bina 
Husada perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan 
pengembangan penelitian. Oleh karena itu, mutlak diperlukan penetapan standar 
isi penelitian sebagai pedoman bagi pimpinan STIK Bina Husada, program studi, dan 
dosen sebagai peneliti. 

 

 



 
 

III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar Isi Penelitian 
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat  
5. Ketua Prodi  
6. Dosen  
7. Tenaga Kependidikan 
8. Mahasiswa 

 

IV. Definisi Istilah  
1. Standar isi penelitian merupakan criteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi penelitian. 
2. Rencana Strategis Penelitian Pengabdian kepada masyarakat adalah Rencana 

Induk Penelitian yang disusun oleh Unit PPM STIK Bina Husada. 
3. Pedoman Penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh Unit PPM 

STIK Bina Husada untuk memberikan kejelasan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi penelitian. 

4. Kelompok riset adalah sekelompok dosen (3-6 orang) yang melakukan 
penelitian berdasarkan kesamaan bidang keahlian dan kompetensi. 

5. Laboratorium riset adalah laboratorium yang menjadi tempat penelitian dan 
pengujian bidang yang dikaji. 

6. Penelitian Dasar adalah penelitian tentang prinsip dasar dari teknologi, formulasi 
konsep dan/atau aplikasi teknologi, dan/atau pembuktian konsep (proof-of-
concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan 
eksperimental. 

7. Penelitian Terapan adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi 
dari suatu masalah yang ada di masyarakat, industri, pemerintahan sebagai 
kelanjutan dari Penelitian Dasar. 

 

V. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian  
1. STIK Bina Husada harus memiliki Rencana Strategis Penelitian Pengabdian 

kepada Masyarakat yang memuat landasan pengembangan, peta jalan 
penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran 
program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing 
nasional.  

2. STIK Bina Husada harus memastikan pedoman penelitian disosialiasikan 
dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian 
pengabdian kepada masyarakat, serta dipahami oleh stakeholders. 

3. STIK Bina Husada/Prodi harus membentuk kelompok riset yang fungsional 
dengan bukti formal keberadaannya.  

4. Kelompok riset harus terlibat aktif dalam jejaring tingkat nasional dan 
internasional. 

5. Kelompok riset harus menghasilkan produk riset yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan berdaya saing nasional.  

6. Pengembangan laboratorium riset seharusnya sesuai dengan prioritas bidang 
kajian dari setiap program studi.  



 
 

7. STIK Bina Husada setiap tahunnya harus memprogramkan penelitian dasar 
dan terapan dengan dana internal STIK Bina Husada.  

8. Penelitian dasar dan terapan harus memiliki kedalaman dan keluasan materi. 
9. STIK Bina Husada harus memastikan penelitian dasar berorientasi pada luaran 

penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.  

10. STIK Bina Husada harus memastikan penelitian terapan berorientasi pada 
luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.  

11. STIK Bina Husada harus memastikan penelitian dasar dan terapan memuat 
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa 
mendatang. 
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian 
1. Unit PPM STIK Bina Husada memastikan penyusunan Rencana Induk 

Penelitian (RIP) STIK Bina Husada memiliki landasan pengembangan, peta 
jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis, dan indicator kinerja. 

2. Unit PPM STIK Bina Husada beserta pimpinan STIK Bina Husada/Prodi 
mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) STIK Bina Husada kepada 
dosen dan mahasiswa dengan mempermudah akses, dan stakeholder agar 
dipahami; 

3. Program studi membentuk kelompok riset berdasarkan bidang keahlian dan 
kompetensi dosen yang kemudian dilegalkan oleh pimpinan STIK Bina Husada 
melalui surat keputusan. 

4. Pimpinan STIK Bina Husada memastikan keterlibatan aktif kelompok riset 
dalam jejaring tingkat nasional dan internasional, dan menghasilkan produk 
riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan berdaya saing nasional. 

5. Pimpinan STIK Bina Husada serta Unit PPM memastikan pengembangan 
laboratorium riset yang didasarkan pada prioritas bidang kajian dari setiap 
program studi. 

6. Unit PPM STIK Bina Husada menawarkan penelitian dasar dengan dana internal 
dan ekternal STIK Bina Husada dengan berorientasi pada luaran penelitian 
berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 

7. Unit PPM STIK Bina Husada memastikan penelitian terapan dengan dana 
internal dan ekternal STIK Bina Husada pada luaran penelitian yang berupa 
inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

8. Unit PPM STIK Bina Husada memastikan penelitian dasar dan terapan harus 
mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. 

9. Unit PPM STIK Bina Husada memastikan penelitian dasar dan terapan harus 
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi 
kebutuhan masa mendatang. 

 
 
 



 
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

1 STIK Bina Husada harus 
memiliki Rencana 
Strategis Penelitian 
Pengabdian kepada 
Masyarakat yang 
memuat landasan 
pengembangan, peta jalan 
penelitian, sumber daya 
(termasuk alokasi dana 
penelitian internal), 
sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja, serta berorientasi 
pada daya saing nasional 

Tersedia dokumen 
formal Rencana 
Strategis Penelitian 
Pengabdian kepada 
Masyarakatyang 
memuat landasan 

pengembangan, peta 
jalan penelitian, sumber 
daya (termasuk alokasi 
dana penelitian 
internal), sasaran 
program strategis dan 
indikator kinerja, serta 
berorientasi pada daya 
saingnasional 

 

2 STIK Bina Husada harus 
memastikan pedoman 
penelitian disosialiasikan 
dengan baik, mudah 
diakses, sesuai dengan 
rencana strategis PPM, 
serta dipahami oleh 
stakeholders 

a. Tersedia dokumen 
panduan penelitian 
yangbaik 

b. Survei kepuasaan 
pengguna Pedoman 
penelitian 

c. Survei tingkat 
pemahaman 
stakeholders terhadap 
pedoman penelitian 

 

3 STIK Bina Husada/Prodi 
harus membentuk 
kelompok riset yang 
fungsional dengan bukti 
formal keberadaannya 

Jumlah kelompok riset 
dengan SK Ketua STIK 
Bina Husada 

 

4 Kelompok riset harus 
terlibat aktif dalam jejaring 
tingkat nasional dan 
internasional 

Tersedia hasil monitoring 
evaluasi keterlibatan 
kelompok 

 

5 Kelompok riset harus 
menghasilkan produk riset 
yang bermanfaat bagi 
masyarakat dan berdaya 
saing nasional 

 Tersedia hasil produk 
riset yang bermanfaat 
bagi masyarakat dan 
berdaya saing nasional 

6 Pengembangan 
laboratorium riset 

Jumlah laboratorium riset 
di tingkat STIK Bina 

 



 
 

seharusnya sesuai dengan 
prioritas bidang kajian 
dari setiap program studi 

Husada 

7 STIK Bina Husada setiap 
tahunnya harus 
memprogramkan 
penelitian dasar dan 
terapan dengan dana 
internal STIK Bina 
Husada 

Jumlah hasil penelitian 
dasar dan terapan 

 

8 Penelitian dasar dan 
terapan harus memiliki 
kedalaman dan keluasan 
materi 

Jumlah hasil penelitian 
dasar dan terapan 

 

9 STIK Bina Husada harus 
memastikan penelitian 
dasar berorientasi pada 
luaran penelitian berupa 
penjelasan atau penemuan 
untuk mengantisipasi 
suatu gejala, fenomena, 
kaidah, model, atau 
postulat baru 

Tersedia hasil monitoring 
dan evaluasi penelitian 
dasar 

 

10 STIK Bina Husada harus 
memastikan penelitian 
terapan berorientasi pada 
luaran penelitian yang 
berupa inovasi serta 
pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang bermanfaat bagi 
masyarakat, dunia usaha, 
dan/atau industri 

Tersedia hasil monitoring 
dan evaluasi penelitian 
terapan 

 

11 STIK Bina Husada harus 
memastikan penelitian 
dasar dan terapan memuat 
prinsip-prinsip 
kemanfaatan, 
kemutahiran, dan 
mengantisipasi kebutuhan 
masa mendatang 

 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Dosen dan Tenaga 
Kependidikan, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kerjasama 

2. Renstra, Renop, dan RKT Unit PPM STIK Bina Husada 



 
 

3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di 
Perguruan Tinggi  

4. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
5. Proposal penelitian  
6. Laporan penelitian  
7. Hasil pubilkasi (artikel, jurnal, prosiding, atau sertifikat hak paten) 
8. Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Proses Penelitian  
3. Standar Penilaian Penelitian 
4. Standar Peneliti 
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
6. Standar Pengelolaan Penelitian 
7. Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian 

 
X. Referensi  

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi  

3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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Proses 
Penanggungjawab 

Nama Jabatan Tandatangan 

1. Penetapan  Dr. dr. Chairil Zaman, M.Sc. Ketua Senat STIK Bina 

Husada 

 

2. Pelaksanaan  Yusnilasari, SKM, M.Kes. Ka. Unit Penelitian dan 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

3. Evaluasi  Junie Harista, SST, M.Kes. Monev dan Audit Mutu Internal  

 
4. Pengendalian  Ns. Sutrisari Sabrina 

Nainggolan, M.Kes., M.Kep. 

Ka.Sub Unit Penjaminan Mutu  

 

5. Peningkatan Dr. Amar Muntaha, SKM, 

M.Kes. 

Ketua STIK Bina Husada 

 



 
 

 

I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 

 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 

 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya 

dan kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Proses Penelitian 
Tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan 
tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga 
dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di STIK Bina Husada secara khusus 
berada di bawah koordinasi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(Unit PPM). Unit ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung 
pelaksanaan dan pengembangan penelitian di STIK Bina Husada. Untuk menjamin 
adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa, perlu 
adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan 
penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar proses penelitian ini akan dijadikan 
pedoman bagi pimpinan STIK Bina Husada, program studi, dan dosen sebagai peneliti, 
mutlak perlu diadakan. 

 



 
 

 
III. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar Proses Penelitian  

1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat  
5. Ketua Program Studi  
6. Dosen  
7. Tenaga Kependidikan  
8. Mahasiswa 

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 
yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 
akademik, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa. 

 
V. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian  

1. STIK Bina Husada/Unit PPM harus menjamin proses penelitian mengikuti 
tahapan pengajuan, evaluasi, persetujuan proposal, pelaksanaan penelitian, 
diseminasi hasil pelaporan, dan publikasi.  

2. Peneliti harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan.  

3. STIK Bina Husada/Unit PPM/Unit Penjaminan Mutu harus melakukan evaluasi 
terhadap perencanaan penelitian tatacara penilaian dan reviewer, legalitas 
pengangkatan reviewer, dan hasil penilaian usul penelitian.  

4. STIK Bina Husada/Program Studi harus menyediakan kebutuhan yang 
diperlukan untuk kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dapat 
berupa Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan tugas akhir (LTA, skripsi, 
tesis) yang memenuhi ketentuan dan peraturan STIK Bina Husada.  

5. STIK Bina Husada harus menentukan besaran satuan kredit semester kegiatan 
penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 

6. Unit PPM harus memeriksa pelaporan penelitian harus memiliki dokumentasi 
output penelitian.  

7. Unit PPM harus melakukan pengendalian untuk memastikan proses penelitian 
berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan melalui sistem informasi 
manajemen Unit PPM yang terintegrasi.  

8. STIK Bina Husada/Unit PPM/Program Studi harus mereview keterlaksanaan 
proses penelitian dan menindaklanjuti hasil temuan untuk peningkatan.  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian 
1. Unit PPM dan Program Studi mensosialisasikan Panduan Penelitian dan 

Rencana Induk Penelitian (RIP) STIK Bina Husada kepada dosen dan 
mahasiswa tepat waktu.  



 
 

2. Pimpinan STIK Bina Husada dan Unit PPM mengusahakan dana penelitian 
termin pertama cair di awal kegiatan penelitian sesuai jadwal pelaksanaan 
penelitian yang diajukan peneliti. 

3. STIK Bina Husada, Unit PPM, dan Program Studi, menyediakan dana untuk 
menyelenggarakan pelatihan/workshop, penulisan proposal penelitian, 
metodologi penelitian, dan penulisan artikel-artikel, rutin setiap tahun sekali. 

4. Unit PPM dan Program Studi melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian 
sesuai jadwal.  

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

1 STIK Bina Husada/Unit 
PPM harus menjamin 
proses penelitian 
mengikuti tahapan 
pengajuan, evaluasi, 
persetujuan proposal, 
pelaksanaan penelitian, 
diseminasi hasil 
pelaporan, dan publikasi 

a. Dokumen tata 
cara penilaian 
dan review 

b. Legalitas 
pengangkatan 
reviewer 

c. Hasil penilaian 
usul penelitian 

a. Tersedianya reviewer 
yang memiliki 
kompetensi/tersertifikasi 

b. Jumlah proposal 
penelitian yang didanai 
oleh STIK Bina Husada 

c. Jumlah proposal 
penelitian yang didanai 
Kementerian  

d. Jumlah proposal 
penelitian kerjasama 

e. 100% proses tinjauan 
usulan penelitian 
dilakukan oleh tim 
reviewer 

f. 100% penelitian yang 
dilakukan oleh 
mahasiswa terdapat 
proses tinjauan usulan 
penelitian yang 
dilakukan oleh dosen 

g. 100% kegiatan 
penelitian dilakukan 
oleh mahasiswa  

h. 100% kegiatan 
penelitian dilakukan 
tepat waktu sesuai 
jadwal yang ditetapkan 

i. 100% dosen 
menyerahkan laporan 
hasil kegiatan penelitian 
 



 
 

2 Peneliti harus 
mempertimbangkan 
standar mutu, 
keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, 
serta keamanan peneliti, 
masyarakat, dan 
lingkungan 

Legalitas penugasan 
peneliti/kerjasama 
penelitian  

 

3 STIK Bina Husada/Unit 
PPM/Unit Penjaminan 
Mutu harus melakukan 
evaluasi terhadap 
perencanaan penelitian 
tatacara penilaian dan 
reviewer, legalitas 
pengangkatan reviewer, 
dan hasil penilaian usul 
penelitian 

Berita acara hasil 
monitoring dan evaluasi  
 

Ketersediaan sistem 
pemantauan pelaksanaan 
penelitian  

4 STIK Bina 
Husada/Program Studi 
harus menyediakan 
kebutuhan yang 
diperlukan untuk kegiatan 
penelitian yang dilakukan 
oleh mahasiswa dapat 
berupa Program 
Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) dan tugas akhir 
(LTA, skripsi, tesis) yang 
memenuhi ketentuan dan 
peraturan STIK Bina 
Husada 

 Ketersediaan sarana 
penelitian  

5 STIK Bina Husada harus 
menentukan besaran 
satuan kredit semester 
kegiatan penelitian yang 
dilakukan oleh 
mahasiswa 

 Panduan akademik  

6 Unit PPM harus 
memeriksa pelaporan 
penelitian harus memiliki 
dokumentasi output 
penelitian 

Dokumentasi output 
penelitian  

Dokumentasi output 
penelitian didesiminasikan 
melalui laman  

7 Unit PPM harus 
melakukan pengendalian 
untuk memastikan proses 

 Sistem informasi terintegrasi 
Unit PPM  



 
 

penelitian berjalan sesuai 
dengan kriteria yang 
ditetapkan melalui sistem 
informasi manajemen 
Unit PPM yang 
terintegrasi 

8 STIK Bina Husada/Unit 
PPM/Program Studi 
harus mereview 
keterlaksanaan proses 
penelitian dan 
menindaklanjuti hasil 
temuan untuk 
peningkatan 

 Review proses penelitian 
dan tindak lanjut 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Renstra, Renop, dan RKT Unit PPM STIK Bina Husada 
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Perguruan Tinggi  
4. Komite etik penelitian  
5. Tim reviewer penelitian internal  
6. Kalender kegiatan penelitian  
7. Proposal penelitian  
8. Laporan penelitian  
9. Hasil pubilkasi (artikel, jurnal, prosiding, atau sertifikat hak paten) 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Isi Penelitian  
3. Standar Penilaian Penelitian 
4. Standar Peneliti 
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
6. Standar Pengelolaan Penelitian 
7. Standar Pendanaan dan PembiayaanPenelitian 

 
X. Referensi  

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 
Tinggi  

3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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Pengabdian kepada 
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4. Pengendalian  Ns. Sutrisari Sabrina 
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M.Kes. 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  
 

II. Rasional Standar Penilaian Penelitian  
Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi 
diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu kesehatan. Kegiatan penelitian di STIK 
Bina Husada secara khusus berada di bawah koordinasi Unit Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (Unit PPM). Unit ini mengelola pendanaan, sarana dan 
prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di STIK Bina 
Husada. Untuk menjamin adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan 
mahasiswa di STIK Bina Husada perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan 
evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar penilaian 
penelitian ini akan menjadi pedoman bagi pimpinan STIK Bina Husada, program 
studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan. 
 

III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Penilaian Penelitian  
a. Ketua STIK Bina Husada 
b. Wakil Ketua I  



 
 

c. Wakil Ketua II  
d. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (Unit PPM) 
e. Ketua Program Studi  
f. Dosen  
g. Tenaga Kependidikan  
h. Mahasiswa 

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses 
dan hasil penelitian. 

2. Prinsip edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya; 
3. Prinsip objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan criteria yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas; 
4. Prinsip akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan 
5. Prinsip transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 
 

V. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian  
1. STIK Bina Husada harus menetapkan prosedur operasional tata cara mereview 

proposal penelitian dan laporan penelitian yang dijadikan pegangan oleh 
reviewer untuk melakukan review terhadap usul dan laporan penelitian. 

2. STIK Bina Husada harus menerbitkan surat pengangkatan reviewer sebagai 
bukti legal formal bagi reviewer untuk melaksanakan tugasnya. 

3. Unit PPM harus mendokumentasikan hasil penilaian usulan penelitian sebagai 
bentuk akuntabilitas dan transparansi penilaian proposal. 

4. STIK Bina Husada harus menerbitkan surat tugas penelitian dan kerjasama 
penelitian sebagai bentuk legalitas keterlaksanaan suatu penelitian. 

5. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian, Unit PPM 
harus menyediakan berita acara kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian. 

6. Peneliti harus menyerahkan output penelitian baik hardcopy maupun softcopy 
sebagai bukti pelaksanaan penelitian dan sebagai dokumen hasil penelitian bagi 
STIK Bina Husada. 

7. Unit PPM harus melakukan review pada awal, selama proses, dan akhir 
penelitian serta mendokumentasikan bukti kegiatan review secara berkala. 

8. Peneliti wajib menindaklanjuti hasil review dibuktikan dengan dokumen kemajuan 
penelitian sebagai tindaklanjut hasil review. 

9. STIK Bina Husada harus menyediakan instrument pemantauan proses dan hasil 
penelitian sebagai alat untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penelitian. 

10. STIK Bina Husada harus membuat kontrak penelitian dengan peneliti untuk 
menjamin ketepatan waktu penyusunan laporan penelitian. 

11. Pengelola kegiatan penelitian harus mendokumentasikan kegiatan penelitian 
dalam bentuk laporan kegiatan penelitian yang bersifat komprehensif, rinci, 
relevan, mutakhir, dan tepat waktu. 



 
 

12. STIK Bina Husada harus memiliki standar penilaian penelitian sebagai panduan 
bagi reviewer untuk melakukan penilaian proses dan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. 

13. STIK Bina Husada menyediakan panduan penyelenggaraan yang memuat 
metode dan instrument untuk mengukur kinerja proses serta pencapaian kinerja 
hasil penelitian. 

14. Unit PPM wajib memiliki bukti pelaporan hasil kegiatan penelitian dan monitoring 
kepada Ketua STIK Bina Husada dan mitra/penyandang dana. 
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian   
1. Pimpinan STIK Bina Husada, Unit PPM, dan Program Studi mensosialisasikan 

panduan penelitian dan rencana induk penelitian (RIP) STIK Bina Husada kepada 
dosen dan mahasiswa tepat waktu. 

2. Pimpinan STIK Bina Husada dan Unit PPM mengusahakan dana penelitian termin 
pertama cair di awal kegiatan penelitian sesuai jadwal pelaksanaan penelitian 
yang diajukan peneliti. 

3. STIK Bina Husada, Unit PPM, dan Program Studi, menyediakan dana untuk 
menyelenggarakan pelatihan/workshop penulisan proposal penelitian, metodologi 
penelitian, dan penulisan artikel, rutin setiap tahun sekali. 

4. Unit PPM dan program studi melaksanakan monitoring pelaksanaan penelitian 
sesuai jadwal.  
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

1 STIK Bina Husada harus 
menetapkan SOP tata 
cara mereview proposal 
penelitian dan laporan 
penelitian yang dijadikan 
pegangan oleh reviewer 
untuk melakukan review 
terhadap usul dan 
laporan penelitian 

Tersedia prosedur 
operasional review 

 

2 STIK Bina Husada harus 
menerbitkan surat 
pengangkatan reviewer 
sebagai bukti legal formal 
bagi reviewer untuk 
melaksanakan tugasnya 

Ketersediaan legalitas 
pengangkatan reviewer 

 

3 Unit PPM harus 
mendokumentasikan 
hasil penilaian usulan 
penelitian sebagai bentuk 

Ketersediaan hasil penilaian 
usul penelitian  

 

 



 
 

akuntabilitas dan 
transparansi penilaian 
proposal 

4 STIK Bina Husada harus 
menerbitkan surat tugas 
penelitian dan kerjasama 
penelitian sebagai bentuk 
legalitas keterlaksanaan 
suatu penelitian 

Ketersediaan legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasama peneliti 

 

5 Dalam melakukan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penelitian, 
Unit PPM harus 
menyediakan berita 
acara kegiatan 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penelitian 

Ketersediaan berita acara 
hasil monitoring dan 
evaluasi  

 

6 Peneliti harus 
menyerahkan output 
penelitian baik hardcopy 
maupun softcopy sebagai 
bukti pelaksanaan 
penelitian dan sebagai 
dokumen hasil penelitian 
bagi STIK Bina Husada 

Ketersediaan dokumentasi 
output penelitian 

Output berupa artikel 
jurnal terpublikasi di level 
local-nasional-
internasional  

7 Unit PPM harus 
melakukan review pada 
awal, selama proses, dan 
akhir penelitian serta 
mendokumentasikan 
bukti kegiatan review 
secara berkala 

Adanya bukti melakukan 
review terhadap 
pelaksanaan proses 
penelitian secara berkala 

 

8 Peneliti wajib 
menindaklanjuti hasil 
review dibuktikan dengan 
dokumen kemajuan 
penelitian sebagai 
tindaklanjut hasil review 

Adanya bukti ditindak lanjuti 
hasil review 

 

9 STIK Bina Husada harus 
menyediakan instrument 
pemantauan proses dan 
hasil penelitian sebagai 
alat untuk memperoleh 
data tentang 
pelaksanaan penelitian 

 Ketersediaan instrument 
pemantauan proses 
penelitian  



 
 

10 STIK Bina Husada harus 
membuat kontrak 
penelitian dengan peneliti 
untuk menjamin 
ketepatan waktu 
penyusunan laporan 
penelitian 

 Ketepatan waktu 
penyusunan laporan 
hasil penelitian  

11 Pengelola kegiatan 
penelitian harus 
mendokumentasikan 
kegiatan penelitian dalam 
bentuk laporan kegiatan 
penelitian yang bersifat 
komprehensif, rinci, 
relevan, mutakhir, dan 
tepat waktu 

Adanya dokumen laporan 
kegiatan penelitian yang 
memenuhi 5 aspek: 
komprehensif, rinci, relevan, 
mutakhir, dan disampaikan 
tepat waktu yang dibuat oleh 
pengelola penelitian  

 

12 STIK Bina Husada harus 
memiliki standar 
penilaian penelitian 
sebagai panduan bagi 
reviewer untuk 
melakukan penilaian 
proses dan hasil 
penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti 

 Tersedianya panduan 
tentang kriteria minimal 
penilaian proses dan 
hasil penelitian oleh 
dosen  

13 STIK Bina Husada 
menyediakan panduan 
penyelenggaraan yang 
memuat metode dan 
instrument untuk 
mengukur kinerja proses 
serta pencapaian kinerja 
hasil penelitian 

 Tersedianya metode dan 
instrument yang relevan, 
akuntabel, dan dapat 
mewakili ukuran 
ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian 
kinerja hasil penelitian 

14 Unit PPM wajib memiliki 
bukti pelaporan hasil 
kegiatan penelitian dan 
monitoring kepada Ketua 
STIK Bina Husada dan 
mitra/penyandang dana 

Adanya bukti pelaporan 
kepada pimpinan 
perguruan tinggi dan 
mitra/pemberi dana 

 

 
VIII. Dokumen Terkait 

1. Renstra, Renop, dan RKT Unit PPM STIK Bina Husada 
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
3. Prosedur operasional review proposal penelitian dan laporan penelitian  
4. Hasil penilaian usul penelitian  
5. Legalitas pengangkatan reviewer 



 
 

6. Proposal penelitian  
7. Laporan penelitian  
8. Hasil pubilkasi (artikel, jurnal, prosiding, atau sertifikat hak paten) 
9. Lembar monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian 
 

IX. Keterkaitan Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  
1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Isi Penelitian  
3. Standar Penilaian Penelitian 
4. Standar Peneliti 
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
6. Standar Pengelolaan Penelitian 
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

 
X. Referensi 

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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Masyarakat 

 

3. Evaluasi  Junie Harista, SST, M.Kes. Monev dan Audit Mutu Internal  

 
4. Pengendalian  Ns. Sutrisari Sabrina 

Nainggolan, M.Kes., M.Kep. 
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M.Kes. 

Ketua STIK Bina Husada 

 



 
 

I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  
 

II. Rasional Standar Peneliti 
Dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menjalankan tridharma perguruan 

tinggi, yaitu mengajar, meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 
Dalam melaksanakan penelitian, dosen diharapkan dapat mengembangkan bidang 
ilmu kesehatan yang ditekuninya.Kegiatan penelitian di STIK Bina Husada secara 
khusus berada di bawah koordinasi Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat 
(Unit PPM).Unit ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung 
pelaksanaan dan pengembangan penelitian di STIK Bina Husada. Peningakatan 
kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa di STIK Bina Husada dapat 
terwujud jika peneliti memenuhi criteria minimal yang dipersyaratkan. Persyaratan yang 
dimaksud perlu diatur dalam standar peneliti. Oleh karena itu, penetapan standar peneliti, 
yang menjadi pedoman bagi pimpinan STIK Bina Husada, program studi, dan dosen 
sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan. 

 

III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Peneliti 
a. Ketua STIK Bina Husada 



 
 

b. Wakil Ketua I  
c. Wakil Ketua II  
d. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
e. Ketua Program Studi 
f. Unit Penjaminan Mutu 
g. Gugus Kendali Mutu  
h. Dosen  

 
IV. Definisi Istilah  

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian.  

2. Peneliti dapat terdiri atas peneliti dosen, peneliti pranata laboratorium penelitian, 
peneliti mahasiswa, dan peneliti mitra.  

3. Reviewer penelitian adalah orang (professional) yang menilai atau mengevaluasi 
penelitian.  
 

V. Pernyataan Isi Standar Peneliti 
1. Peneliti harus memiliki kompetensi dalam menyusun proposal penelitian, 

melaksanakan penelitian, melaporkan hasil penelitian, menyusun artikel hasil 
penelitian, dan menyusun laporan keuangan penelitian. 

2. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian 
yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan 
tingkat kedalaman penelitian.  

3. Peneliti yang berkedudukan sebagai ketua dan anggota pelaksana kegiatan 
penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang 
berlaku di setiap skim penelitian. 

4. Anggota pelaksana seharusnya merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa. 
5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim 

penelitian. 
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian harus memiliki 

kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.  
7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen harus 

mempunya peta kegiatan penelitian atau rekam jejak atau roadmap yang jelas dan 
relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Peneliti 
1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Unit PPM menyiapkan pedoman penetapan 

kelompok riset dan panduan penelitian.  
2. Ketua Program Studi menentukan dan mengelompokkan dosen sesuai bidang 

keahlian untuk dimasukkan dalam kelompok riset. 
3. Ketua STIK Bina Husada menetapkan kelompok riset. 
4. Kepala Unit PPM menyiapkan panduan penelitian yang didalamnya memuat 

kriteria peneliti mengenai: kualifikasi pendidikan dan jabatan, jumlah peneliti, dan 
bidang keilmuan. 

5. Adanya mekanisme reward bagi peneliti yang berprestasi dan punishment bagi 
peneliti yang melanggar ketentuan.  



 
 

6. Wakil Ketua I dibantu oleh Unit PPM mengadakan workshop: penyusunan 
proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan keuangan 
penelitian.  
 

VII. Indikator Pencapaian Standar Peneliti 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

1 Peneliti harus memiliki 
kompetensi dalam 
menyusun proposal 
penelitian, 
melaksanakan 
penelitian, melaporkan 
hasil penelitian, 
menyusun artikel hasil 
penelitian, dan 
menyusun laporan 
keuangan penelitian. 

 a. Jumlah dosen yang 
proposalnya berhasil 
didanai  

b. Jumlah dosen yang 
artikelnya dimuat dalam 
jurnal terakreditasi  

 

2 Peneliti harus memiliki 
kemampuan tingkat 
penguasaan metodologi 
penelitian yang sesuai 
dengan bidang 
keilmuan, objek 
penelitian, serta tingkat 
kerumitan dan tingkat 
kedalaman penelitian 

Pemenuhan 
kemampuan peneliti 
mengenai 
penguasaan 
metodologi penelitian 
yang sesuai dengan 
bidang keilmuan, 
objek penelitian, serta 
tingkat kerumitan dan 
tingkat kedalaman 
penelitian (SN Dikti 
Pasal 48 ayat 2) 

 

3 Peneliti yang 
berkedudukan sebagai 
ketua dan anggota 
pelaksana kegiatan 
penelitian memiliki 
kualifikasi pendidikan 
dan jabatan sesuai 
ketentuan yang berlaku 
di setiap skim penelitian 

Peneliti harus memenuhi 
persyaratan kualifikasi 
akademik 

 

4 Anggota pelaksana 
seharusnya merupakan 
kombinasi dosen dan 
mahasiswa 

 Kolaborasi penelitian antara 
dosen dan mahasiswa 

5 Jumlah anggota 
pelaksana sesuai 

  



 
 

ketentuan yang berlaku 
di setiap skim penelitian 

6 Setiap ketua dan 
anggota pelaksana 
kegiatan penelitian 
harus memiliki 
kompetensi sesuai 
dengan bidang ilmu 
yang dikembangkannya 

 Kompetensi peneliti harus 
sesuai bidang penelitian 

7 Setiap ketua dan 
anggota pelaksana 
kegiatan penelitian, 
khususnya dosen harus 
mempunya peta 
kegiatan penelitian atau 
rekam jejak atau 
roadmap yang jelas dan 
relevan dengan bidang 
ilmu yang 
dikembangkannya 

 Setiap dosen yang meneliti 
memiliki peta jalan 
penelitian yang jelas dan 
relevan 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Prosedur operasional untuk setiap kegiatan penelitian  
2. Panduan Penelitian STIK Bina Husada 
3. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
4. Komisi Etik Penelitian  
5. Instrumen penilaian peneliti  
6. Laporan inventaris kualifikasi akademik peneliti  
7. Laporan inventaris jenjang akademik peneliti  
8. Laporan inventaris luaran penelitian dosen  

 
XI. Keterkaitan Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  

1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Proses Penelitian 
3. Standar Isi Penelitian  
4. Standar Penilaian Penelitian  
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
6. Standar Pengelolaan Penelitian  
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  

 
XII. Referensi 

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  
Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul Tahun 
2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  
1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik secara 

kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  
1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 

kerja.  
2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan di dunia kerja.  
3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 

peneliti.  
4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan roadmap.  
5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  
6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya dan 

kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 
II. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  

Salah satu standar yang diperlukan untuk menunjang terpenuhinya standar mutu 
secara keseluruhan adalah standar sarana dan prasarana untuk penelitian. Adanya 
standar sarana dan prasarana untuk penelitian yang ditetapkan ini memungkinkan seluruh 
kegiatan penelitian di STIK Bina Husada yang dilaksanakan dapat dijamin dan dinilai 
kualitasnya dari segi pemenuhan sarana dan prasarana. Kegiatan penelitian dilaksanakan 
dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang memiliki tujuan dan luaran yang 
berbeda. 

Standar sarana dan prasarana untuk penelitian merupakan kriteria minimal sarana 
dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses kegiatan 
penelitian di STIK Bina Husada dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu, 
STIK Bina Husada menyusun standar sarana dan prasarana untuk penelitian yang 
didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan penelitian. Standar sarana dan 
prasarana penelitian akan menjadi acuan STIK Bina Husada dalam perencanaan dan 
pengadaan sarana dan prasarana untuk penelitian berbasis mutu. 



 
 

 
III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat  

 
IV. Definisi Istilah  

1. 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. 

2. Standar laboratorium, bengkel, lapangan, dan studio adalah ukuran atau patokan 
terhadap tempat tertentu yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan untuk 
melakukan penelitian. 
 

V. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 
1. STIK Bina Husada/Unit PPM/Program Studi harus menyediakan sarana dan 

prasarana yang relevan dan mutakhir seperti laboratorium, bengkel, studio, dan 
yang lainnya untuk menunjang kegiatan penelitian terkait dengan bidang ilmu 
program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian yang sesuai dengan 
kebutuhan dosen dan mahasiswa. 

2. STIK Bina Husada/Unit PPM/Program Studi harus memiliki sistem informasi untuk 
layanan penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) 
ketersediaan layanan ICT untuk perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll); 
b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi 
secara berkala yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem 
informasi. 

3. STIK Bina Husada/Unit PPM/Program Studi harus memiliki sistem informasi untuk 
layanan administrasi penelitian yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek 
berikut: a) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan 
prasarana (aset), b) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 
c) lengkap dan mutakhir, d) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan 
untuk pengambilan keputusan, dan e) seluruh jenis layanan yang terintegrasi 
dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan 
sistem informasi. 

4. STIK Bina Husada/Unit PPM/Program Studi harus melakukan evaluasi kecukupan 
sarana dan prasarana untuk penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

5. Setiap sarana dan prasarana yang digunakan untuk penelitian harus disertai 
dengan spesifikasi dan manualuntuk penggunaan, pemeriksaan, dan perawatan.  

6. STIK Bina Husada/Unit/Program Studi secara periodik harus merawat dan 
memelihara sarana dan prasarana untuk kebutuhan penelitian.  

7. STIK Bina Husada/Unit/Program Studi secara periodik harus melakukan 
peningkatan sarana dan prasarana guna mendorong dan memfasilitasi dosen 
untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan 
institusi pendidikan lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.  



 
 

8. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan.  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
1. Menambah sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, dengan cara 

menggunakan berbagai sumber dana untuk penambahan dan perawatan sarana 
prasarana yang ada. 

2. Menggunakan dan merawat alat-alat sebaik mungkin. 
3. Merencanakan pengadaan dan perawatan alat dengan skala prioritas untuk 

pemenuhan kebutuhan penelitian. 
4. Mengoptimalkan penggunaan laboratorium melalui penelitian yang terkait. 
5. Mengoptimalkan pengimplementasian monitoring dan evaluasi internal (monevin) 

dari program peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk 
penelitian, dan melakukan audit pada akhir program baik secara internal maupun 
eksternal.  

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Tambahan 

1 STIK Bina Husada/Unit 
PPM/Program Studi 
harus menyediakan 
sarana dan prasarana 
yang relevan dan 
mutakhir seperti 
laboratorium, bengkel, 
studio, dan yang 
lainnya untuk 
menunjang kegiatan 
penelitian terkait 
dengan bidang ilmu 
program studi, proses 
pembelajaran, dan 
kegiatan penelitian 
yang sesuai dengan 
kebutuhan dosen dan 
mahasiswa 

Tersedianya sarana dan 
prasarana yang relevan 
dan mutakhir untuk 
menunjang penelitian  

 

2 STIK Bina Husada/Unit 
PPM/Program Studi 
harus memiliki sistem 
informasi untuk layanan 
penelitian yang terbukti 
efektif memenuhi 
aspek-aspek berikut: a) 
ketersediaan layanan 

Terlaksananya layanan 
penelitian menggunakan 
sistem informasi, 
mencakup: 
perpustakaan (e-
journal, e-book, e-
repository, dll), 
aksesbilitas, evaluasi 

Memiliki sistem informasi 
untuk layanan penelitian, 
mencakup: akses hasil 
penelitian 



 
 

ICT untuk perpustakaan 
(e-journal, e-book, e-
repository, dll); b) 
mudah diakses oleh 
sivitas akademika, dan 
c) seluruh jenis layanan 
dievaluasi secara 
berkala yang hasilnya 
ditindaklanjuti untuk 
penyempurnaan sistem 
informasi 

berkala sistem 

3 STIK Bina Husada/Unit 
PPM/Program Studi 
harus memiliki sistem 
informasi untuk layanan 
administrasi penelitian 
yang terbukti efektif 
memenuhi aspek-aspek 
berikut: a) mencakup 
layanan akademik, 
keuangan, SDM, dan 
sarana dan prasarana 
(aset), b) mudah 
diakses oleh seluruh 
unit kerja dalam lingkup 
institusi, c) lengkap dan 
mutakhir, d) seluruh 
jenis layanan telah 
terintegrasi dan 
digunakan untuk 
pengambilan 
keputusan, dan e) 
seluruh jenis layanan 
yang terintegrasi 
dievaluasi secara 
berkala dan hasilnya 
ditindak lanjuti untuk 
penyempurnaan sistem 
informasi 

Terlaksananya layanan 
penelitian menggunakan 
sistem informasi, 
mencakup: a) layanan 
akademik, keuangan, 
SDM, dan sarana dan 
prasarana (aset), b) 
aksesbilitas, c) 
kelengkapan, d) 
terintegrasi, dan e) 
evaluasi berkala sistem  

 

4 STIK Bina Husada/Unit 
PPM/Program Studi 
harus melakukan 
evaluasi kecukupan 
sarana dan prasarana 
untuk penelitian 
memenuhi standar 

Terlaksananya kegiatan 
evaluasi terkait 
kecukupan sarana dan 
prasarana untuk 
penelitian 

 



 
 

mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan 
keamanan 

5 Setiap sarana dan 
prasarana yang 
digunakan untuk 
penelitian harus disertai 
dengan spesifikasi dan 
manual untuk 
penggunaan, 
pemeriksaan, dan 
perawatan 

 Adanya dokumen spesifikasi 
dan manual untuk semua 
sarana dan prasarana 
penelitian 

6 STIK Bina 
Husada/Unit/Program 
Studi secara periodik 
harus merawat dan 
memelihara sarana dan 
prasarana untuk 
kebutuhan penelitian 

Terlaksananya kegiatan 
perawatan dan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana untuk 
kebutuhan penelitian  

a. Tersedianya peraturan 
dan panduan 
pemeliharaan sarana 
dan prasarana 
penunjang kegiatan 
penelitian 

b. Tersedianya fasilitas 
pemeliharaan sarana 
prasarana penunjang 
kegiatan penelitian  

7 STIK Bina 
Husada/Unit/Program 
Studi secara periodik 
harus melakukan 
peningkatan sarana dan 
prasarana guna 
mendorong dan 
memfasilitasi dosen 
untuk melakukan kerja 
sama dalam 
melaksanakan kegiatan 
penelitian dengan 
institusi pendidikan lain, 
baik di lingkup nasional 
maupun internasional 

Terlaksananya upaya 
peningkatan sarana dan 
prasarana guna 
mendorong dan 
memfasilitasi dosen  

Kelengkapan sarana dan 
prasarana penelitian di 
setiap unit terkait  

8 Sarana dan prasarana 
memenuhi standar 
mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan, dan 
keamanan 

 Jumlah sarana dan 
prasarana yang memenuhi 
standar mutu, keselamatan 
kerja, kesehatan, 
kenyamanan dan keamanan 

 
 



 
 

VIII. Dokumen Terkait 
1. Dokumentasi laboratorium riset 
2. Denah ruangan  
3. Panduan laboratorium riset 
4. Prosedur operasional laboratorium riset 
5. Prosedr operasional pemeliharaan fasilitas laboratorium  
6. Panduan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium  
7. Panduan perpustakaan  
8. Prosedur operasional peminjaman buku  
9. Katalog manual dan online  
10. Manual OJS 
11. MoU penelitian skala lokal, nasional, dan internasional 
12. Panduan akses jurnal yang dilanggam DIKTI  
13. Manual digital library  
14. Prosedur operasional pemeliharaan perpustakaan 

 
IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya 

1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Isi Penelitian 
3. Standar Proses Penelitian  
4. Standar Peneliti 
5. Standar Penilaian Penelitian  
6. Standar Pengelolaan Penelitian  
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  

 
X. Referensi  

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  

1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  

1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 
kerja.  

2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja.  

3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 
peneliti.  

4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 
sesuai dengan roadmap.  

5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  

6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya 

dan kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak 

terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian  
Standar pengelolaan penelitian merupakan criteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas untuk mengelola 
penelitian. STIK Bina Husada dalam mengelola penelitian dosen-dosen STIK Bina 
Husada perlu memiliki standar pengelolaan penelitian untuk mengatur pelaksanaan 
penelitian agar memenuhi standar pengelolaan penelitian bahkan melebihi standar. 

 

III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian  
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II   
4. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat  

 



 
 

IV. Definisi Istilah 
1. Renstra Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan Rencana Induk 

Penelitian (RIP) yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PPM, sumber 
daya, sasaran program strategis, dan indicator kinerja sebagai pedoman dan 
acuan penelitian civitas akademika STIK Bina Husada. 

2. Reviewer kegiatan penelitian adalah dosen yang telah memiliki sertifikat reviewer 
dari Kemenristekdikti dan SK Ketua STIK Bina Husada (dosen yang telah mengikuti 
pelatihan revier penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Unit PPM), serta memiliki kompetensi akademik sesuai dengan bidang penelitian. 

3. Dosen peserta penelitian adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagai 
peneliti sesuai pedoman penelitian. 

4. Mahasiswa anggota penelitian adalah peserta didik yang aktif dan dilibatkan dalam 
kegiatan penelitian dosen sesuai dengan bidang keilmuan yang dikerjakan. 
 

V. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian 
1. STIK Bina Husada membentuk unit penelitian dan pengabdian secara terintegrasi 

untuk mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk 
menunjang visi STIK Bina Husada menjadi unggul. 

2. Unit PPM STIK Bina Husada memiliki kewenangan mengelola pendanaan 
kegiatan penelitian di STIK Bina Husada dari berbagai sumber (pengelolaan satu 
pintu) sehingga kegiatan penelitian dapat selaras dengan Renstra Penelitian 
Pengabdian kepada Masyarakat STIK Bina Husada. 

3. STIK Bina Husada/Unit PPM menyusun dan menetapkan Rencana Induk 
Penelitian (Renstra Penelitian) yang memuat landasan pengembangan, peta 
jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja 
sebagai pedoman dan acuan peneliti civitas akademika STIK Bina Husada sesuai 
dengan rencana strategis penelitian pengabdian kepada masyarakat STIK Bina 
Husada. 

4. Unit PPM STIK Bina Husada menyusun Buku Panduan Penelitian di lingkungan 
STIK Bina Husada dengan mengacu pada Panduan Pelaksanaan Penelitian 
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

5. Unit PPMSTIK Bina Husada menerbitkan agenda kegiatan penelitian dalam jangka 
pendek,jangka menengah, dan jangka panjang sesuai visi, misi, dan tujuan STIK 
Bina Husada. 

6. Unit PPM STIK Bina Husada menetapkan standar pengelolaan minimal penelitian 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan penelitian. 

7. Unit PPM STIK Bina Husada menyusun Buku Panduan Penelitian yang memuat 
tentang tata cara atau prosedur pengajuan proposal, pelaksanaan, dan 
pelaporan berbagai jenis kegiatan penelitian dan disosialisasikan ke semua dosen. 

8. Unit PPM STIK Bina Husada memberikan penawaran kegiatan penelitian kepada 
dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistik, meliputi jadwal pengajuan 
proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, seminar awal, 
pelaksanaan kegiatan, monitoring, seminar akhir, dan batas akhir pengumpulan 
laporan akhir.  



 
 

9. Unit PPM STIK Bina Husada menetapkan reviewer, pembahas, dan penilai pada 
kegiatan penilaian proposal, seminar awal dan hasil kegiatan penelitian, yang 
memiliki kompetensi akademik sesuai dengan bidang kegiatan penelitian. 

10. Unit PPM menyusun instrumen yang kredibel dalam proses penilaian proposal, 
seminar proposal, dan seminar hasil penelitian.  

11. Unit PPM STIK Bina Husada melakukan pemantauan terhadap perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Penelitian.  

12. Unit PPM memiliki kelompok peneliti (research group) yang ditentukan oleh program 
studi sesuai bidang keahlian sehingga mampu menghasilkan penelitian yang 
unggul.  

13. Unit PPM STIK Bina Husada melakukan kontrak Penelitian dengan dosen yang 
ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak, berisi hak dan kewajiban unit 
PPMdantimkegiatan Penelitian. 

14. Unit PPM STIK Bina Husada menyelenggarakan kegiatan berkala untuk 
meningkatkan kualitas penelitian dosen STIK Bina Husada seperti 
pelatihan/workshop dalam hal kualitas proposal, kualitas pelaksanaan proses 
kegiatan penelitian, dan kualitas penulisan artikel hasil kegiatan penelitian dosen 
dan/atau mahasiswa STIK Bina Husada.  

15. Unit PPM STIK Bina Husada mewajibkan setiap dosen di STIK Bina Husada 
untuk melakukan kegiatan penelitian minimal sekali dalam setahun, baik mandiri, 
tim, atau melibatkan mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika 
akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan. 

16. Unit PPM STIK Bina Husada mewajibkan setiap peneliti untuk menjalin kerjasama 
dengan mitra yang ditandai dengan surat pernyataan sebagai mitra sebagai salah 
satu unsur penting dalam kinerja penelitian. 

17. Unit PPM STIK Bina Husada menindaklanjuti hasil-hasil penelitian untuk pengabdian 
masyarakat, pengajuan hak paten dan HKI serta menjalin dengan berbagai pihak 
dapat meningkatkan nilai guna hasil riset. 

18. STIK Bina Husada memberikan penghargaan terhadap peneliti sesuai dengan 
prosedur yang berlaku.  
 

VI. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

1 STIK Bina Husada 
membentuk unit penelitian 
dan pengabdian secara 
terintegrasi untuk 
mengelola penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat untuk 
menunjang visi STIK Bina 
Husada menjadi unggul 

STIK Bina Husada 
memiliki lembaga atau 
unit kerja yang bertugas 
untuk mengelola 
penelitian sesuai dengan 
kebutuhan dan ketentuan 
yang berlaku 

 

2 Unit PPM STIK Bina  Pengelolaan pendanaan 



 
 

Husada memiliki 
kewenangan mengelola 
pendanaan kegiatan 
penelitian di STIK Bina 
Husada dari berbagai 
sumber (pengelolaan satu 
pintu) sehingga kegiatan 
penelitian dapat selaras 
dengan Renstra PPM 
STIK Bina Husada 

satu pintu ditujukan agar 
penelitian di STIK Bina 
Husada dapat dikelola 
dengan baik sehingga 
efektif dalam mencapai 
sasaran Renstra 

3 STIK Bina Husada/Unit 
PPM menyusun dan 
menetapkan Rencana 
Induk Penelitian (Renstra 
Penelitian) yang memuat 
landasan 
pengembangan, peta 
jalan penelitian, sumber 
daya, sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja sebagai pedoman 
dan acuan peneliti civitas 
akademika STIK Bina 
Husada sesuai dengan 
rencana strategis 
penelitian pengabdian 
kepada masyarakat STIK 
Bina Husada 

STIK Bina Husada 
memiliki dokumen formal 
Rencana Strategis PPM 
yang memuat landasan 
pengembangan, peta 
jalan penelitian, sumber 
daya (termasuk alokasi 
dana penelitian internal), 
sasaran program 
strategis dan indikator 
kinerja, serta berorientasi 
pada daya saing 
nasional 

 

4 Unit PPM STIK Bina 
Husada menyusun Buku 
Panduan Penelitian di 
lingkungan STIK Bina 
Husada dengan mengacu 
pada Panduan 
Pelaksanaan Penelitian 
Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat, Kementerian 
Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi 

 

5 Unit PPMSTIK Bina 
Husada menerbitkan 
agenda kegiatan Penelitian 
dalam jangka pendek, 
jangka menengah,dan 
jangka panjang sesuai 

 



 
 

visi,misi, dan tujuan STIK 
Bina Husada 

6 Unit PPM STIK Bina 
Husada menetapkan 
standar pengelolaan 
minimal penelitian meliputi 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan 
penelitian 

 

7 Unit PPM STIK Bina 
Husada menyusun Buku 
Panduan Penelitian yang 
memuat tentang tata cara 
atau prosedur pengajuan 
proposal, pelaksanaan, 
dan pelaporan berbagai 
jenis kegiatan penelitian 
dan disosialisasikan ke 
semua dosen 

STIK Bina Husada 
memiliki pedoman 
penelitian yang 
disosialisasikan, mudah 
diakses, sesuai dengan 
rencana strategis PPM, 
sertadipahami oleh 
stakeholders 

Unit PPM memfasilitasi 
pengajuan proposal 
dan pelaporan 
penelitian melalui 
sistem IT: Simlitabmas 
dan website STIK Bina 
Husada 

8 Unit PPM STIK Bina 
Husada memberikan 
penawaran kegiatan 
penelitian kepada dosen 
dilengkapi jadwal kegiatan 
yang rinci dan realistik, 
meliputi jadwal 
pengajuan proposal, 
penilaian proposal, 
pengumuman 
penerimaan, seminar 
awal, pelaksanaan 
kegiatan, monitoring, 
seminar akhir, dan batas 
akhir pengumpulan 
laporan akhir 

  

9 Unit PPM STIK Bina 
Husada menetapkan 
reviewer, pembahas, dan 
penilai pada kegiatan 
penilaian proposal, 
seminar awal dan hasil 
kegiatan penelitian, yang 
memiliki kompetensi 

STIK Bina Husada memiliki 
bukti yang sahih tentang 
pelaksanaan proses 
penelitian yang 
mencakup 6 aspek 
(meliputi tatacara 
penilaian dan 
review, legalitas 

 



 
 

akademik sesuai dengan 
bidang kegiatan 
penelitian 

pengangkatan reviewer, 
hasil penilaian usul 
penelitian, legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasama 
peneliti, berita acara 
hasil monitoring dan 
evaluasi, serta 
dokumentasi output 
penelitian) dan perguruan 
tinggi melakukan review 
terhadap pelaksanaan 
proses penelitian (aspek 
1s.d.6) secara berkala 
dan ditindak lanjuti 

10 Unit PPM menyusun 
instrumen yang kredibel 
dalam proses penilaian 
proposal, seminar 
proposal, dan seminar 
hasil penelitian 

 

11 Unit PPM STIK Bina 
Husada melakukan 
pemantauan terhadap 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi 
kegiatan penelitian 

 

12 Unit PPM memiliki 
kelompok peneliti 
(research group) yang 
ditentukan oleh program 
studi sesuai bidang 
keahlian sehingga 
mampu menghasilkan 
penelitian yang unggul 

STIK Bina Husada 
memiliki kelompok riset 
dan laboratorium riset 
yang fungsional yang 
ditunjukkan dengan: 
1) adanya buktilegal 
formal keberadaan 
kelompok riset dan 
laboratorium riset, 
2) keterlibatan aktif 
kelompok riset dalam 
jejaring tingkat nasional 
maupun internasional, 
serta 
dihasilkannya produk riset 
yang bermanfaat untuk 
menyelesaikan 
permasalahan di 
masyarakat, dan 
4) dihasilkannya produk 
riset yang berdaya 
saingnasional 

 

13 Unit PPM STIK Bina 
Husada melakukan 
kontrak Penelitian 
dengan dosen yang 
ditandatangani dan 
mengikat kedua belah 
pihak, berisi hak dan 

  



 
 

kewajiban unit PPM dan 
tim kegiatan Penelitian 

14 Unit PPM STIK Bina 
Husada 
menyelenggarakan 
kegiatan berkala untuk 
meningkatkan kualitas 
penelitian dosen STIK 
Bina Husada seperti 
pelatihan/workshop 
dalam hal kualitas 
proposal, kualitas 
pelaksanaan proses 
kegiatan penelitian, dan 
kualitas penulisan artikel 
hasil kegiatan penelitian 
dosen dan/atau 
mahasiswa STIK Bina 
Husada 

STIK Bina Husada 
memfasilitasi peningkatan 
kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian, 
penulisan artikel ilmiah, 
dan perolehan kekayaan 
intelektual 

 

15 Unit PPM STIK Bina 
Husada mewajibkan 
setiap dosen di STIK 
Bina Husada untuk 
melakukan kegiatan 
penelitian minimal sekali 
dalam setahun, baik 
mandiri, tim, atau 
melibatkan mahasiswa 
dengan mematuhi 
kaidah/norma dan etika 
akademik sesuai dengan 
prinsip otonomi keilmuan 

STIK Bina Husada 
memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian 

 

16 Unit PPM STIK Bina 
Husada mewajibkan 
setiap peneliti untuk 
menjalin kerjasama 
dengan mitra yang 
ditandai dengan surat 
pernyataan sebagai mitra 
sebagai salah satu unsur 
penting dalam kinerja 
penelitian 

 Unit PPM STIK Bina 
Husada mewajibkan 
kegiatan penelitian 
dengan melibatkan 

mahasiswa sebagai 
bentuk pembelajaran 
yang mengarah pada 
terpenuhinya capaian 
pembelajaran lulusan 
sesuai ketentuan dan 
peraturan yang berlaku 

17 Unit PPM STIK Bina 
Husada menindaklanjuti 
hasil-hasil penelitian untuk 

STIK Bina Husada 
melakukan diseminasi 
hasil penelitian 

Unit PPM STIK Bina 
Husada mewajibkan 
hasil penelitian 



 
 

pengabdian masyarakat, 
pengajuan hak paten dan 
HKI serta menjalin 
dengan berbagai pihak 
dapat meningkatkan nilai 
guna hasil riset 

diintegrasikan pada 
proses pembelajaran 

18 STIK Bina Husada 
memberikan penghargaan 
terhadap peneliti sesuai 
dengan prosedur 
yangberlaku 

STIK Bina Husada 
memberikan penghargaan 
kepada peneliti yang 
berprestasi 

Hasil penelitian yang 
dimuat pada jurnal 
bereputasi akan 
mendapatkan insentif 

 
VII. Dokumen Terkait  

1. Rencana Strategis STIK Bina Husada 
2. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
3. SK Struktur Organisasi STIK Bina Husada  
4. Prosedur operasional kegiatan penelitian 
5. Pedoman penelitian  
6. Perangkat seminar  
7. SK pengangkatan reviewer penelitian  
8. Hasil penilaian usulan penelitian  
9. Surat izin penelitian  
10. Bukti penghargaan kepada peneliti yang berprestasi  

 
VIII. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya 

1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Isi Penelitian 
3. Standar Proses Penelitian  
4. Standar Peneliti 
5. Standar Penilaian Penelitian  
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  

 
IX. Referensi 

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 
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I. Visi dan Misi STIK Bina Husada 
Visi STIK Bina Husada  

Terwujudnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul 
Tahun 2040. 
 

Misi STIK Bina Husada  

1. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan dunia kerja. 
2. Meningkatkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi baik 

secara kuantitas dan kualitas. 
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang baik, efektif dan efisien. 
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
5. Menyediakan sarana dan prasarana berbasis digital. 
6. Menjalin kerjasama dalam pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. 
7. Menciptakan lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital. 
 

Tujuan STIK Bina Husada  

1. Tersedianya kurikulum berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan di dunia 
kerja.  

2. Terselenggaranya proses belajar mengajar berbasis keterampilan sesuai dengan 
kebutuhan di dunia kerja.  

3. Tersedianya dokumen persentase laporan penelitian sesuai dengan roadmap 
peneliti.  

4. Tersedianya dokumen persentase laporan pengabdian kepada masyarakat 
sesuai dengan roadmap.  

5. Tersedianya dokumen artikel penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang dipublikasikan pada jurnal nasional maupun internasional.  

6. Terselenggaranya tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.  
7. Tersedianya sumber daya manusia (dosen dan tendik) yang cukup jumlahnya 

dan kemampuannya berkembang.  
8. Tersedianya sarana yang cukup dan prasarana berbasis digital.  
9. Terjalinnya kerjasama bidang Tridharma Perguruan Tinggi terhadap pihak 

terkait. 
10. Terciptanya lulusan yang berkarakter, entrepreneur, dan menguasai digital.  

 

II. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  
Dosen sebagai tenaga pendidik diwajibkan menjalankan tridarma perguruan tinggi, 

yaitu mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam 
melaksanakan penelitian, dosen diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu yang 
ditekuninya. Kegiatan penelitian di STIK Bina Husada secara khusus berada dibawah 
koordinasi unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Unit PPM). Unit ini 
mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan 
pengembangan penelitian di STIK Bina Husada. 

Kegiatan penelitian dan pengelolaan penelitian merupakan dua kegiatan 
yangharus didukung dengan sumber pendanaan dan mekanisme pembiyaannya. 
Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam berbagai macam skim hibah penelitian yang 
memiliki tujuan dan luaran yang berbeda, sehingga besaran pendanaan penelitian juga 
akan berbeda untuk setiap skim penelitian. Sebagaimana disyaratkan oleh pemerintah, 



 
 

Perguruan Tinggi wajib menyediakan sumber pendanaan internal untuk penelitian, di 
samping sumber eksternal lainnya, missal dari pemerintah, swasta, kerjasama dan 
lain-lain. Dana penelitian internal dari perguruan tinggi digunakan untuk membiayai 
perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan 
dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Selain 
dana penelitian internal, perguruan tinggi juga wajib menyediakan dana pengelolaan 
penelitian. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen 
penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau  insetif 
kekayaan intelektual (KI). 

Oleh karena diperlukan penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 
Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan criteria minimal sumber 
dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercapainya standar 
pendanaan dan pembiayaan penelitian menunjukan produktivitas dan efektivitas institusi 
dalam menghasilkan karya-karya penelitian secara berkelanjutan. Sesuai dengan 
Permenristekdikti RI No.44 Tahun 2015, standar pendanaan dan pembiayaan tersebut 
harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses 
penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian serta standar 
pengelolaan penelitian.  

 
III. Subjek/Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan 

Penelitian  
1. Ketua STIK Bina Husada 
2. Wakil Ketua I  
3. Wakil Ketua II  
4. Kepala Unit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat  
5. Kepala Bagian Administrasi Umum  
6. Kepala Sub Bagian Keuangan  

 
IV. 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 ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber 
dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

3. Dana penelitian internal adalah dana penelitian wajib yang bersumber dari STIK Bina 
Husada.  

4. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian selain yang bersumber dari STIK 
Bina Husada. 
 

V. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 
1. Sumber pendanaan penelitian berasal dariluar PT dalam negeri, dan PT 

sendiri/mandiri. 
2. STIK Bina Husada harus menetapkan dana penelitian untuk dosen setiap tahun.  
3. STIK Bina Husada harus membiayai kegiatan penelitian dosen yang proposalnya 

dianggap layak. 
4. STIK Bina Husada harus mengevaluasi serapan dana penelitian setiap akhir 



 
 

tahun. 
5. STIK Bina Husada harus memonitor serapan dana penelitian dosen sebelum 

waktu penelitian selesai.  
 

VI. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian  
Strategi yang digunakan untuk memenuhi standar pembiayaan ini adalah: 
1. Ketua STIK Bina Husada menetapkan RKAT (Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan) 

STIK Bina Husada, dengan melibatkan seluruh lapisan manajemen perguruan 
tinggi dari tingkat atas sampai bawah. 

2. Ketua STIK Bina Husada menetapkan rencana anggaran penelitian. 
3. Ketua STIK Bina Husada melalui KepalaUnit PPM mengadakan seleksi proposal 

penelitian. 
4. Ketua STIK Bina Husada melalui KepalaUnit PPM mengadakan kontrak penelitian 

dengan dosen yang proposal penelitiannya diterima 
5. Ketua STIK Bina Husada melalui UPM melakukan audit internal serapan dana 

penelitian. 

6. Ketua STIK Bina Husada melalui auditor eksternal yang ditunjuk melakukan audit 
serapan dana penelitian. 

7. Ketua STIK Bina Husada melalui Kepala Unit PPM melakukan monitoring 
pelaksanaan penelitian. 

8. Ketua STIK Bina Husada melalui Kepala Unit PPM melakukan analisis serapan 
dana penelitian. 

 
VII. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran  

No Pernyataan Isi Standar Indikator Pencapaian Standar 

Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja 
Tambahan 

1 Sumber pendanaan 
penelitian berasal dari 
luar PT dalam negeri, 
dan PT sendiri/mandiri 

c. Jumlah penelitian 
dengan biaya luar negeri 
setiap tahun mencapai 
sedikitnya 10,3% dari 
total dosen tetap 

d. Jumlah penelitian 
dengan biaya luar PT 
dalam negeri setiap 
tahun harus mencapai 
100% dari total dosen 
tetap 

 

2 STIK Bina Husada 
harus menetapkan 
dana penelitian untuk 
dosen setiap tahun 

a. Rata-rata dana penelitian 
Prodi Diploma 
Kebidanan sebesar Rp. 
5.000.000,- per dosen 
per tahun. 

b. Rata-rata dana penelitian 
Prodi Profesi Kebidanan 

 



 
 

sebesar Rp. 5.000.000,- 
per dosen per tahun. 

c. Rata-rata dana penelitian 
Prodi Kesehatan 
Masyarakat sebesar Rp. 
10.000.000,- per dosen 
per tahun. 

d. Rata-rata dana penelitian 
Prodi Profesi Ners 
sebesar Rp. 10.000.000,- 
per dosen per tahun. 

e. Rata-rata dana penelitian 
Prodi Magister 
Kesehatan Masyarakat 
sebesar Rp. 10.000.000,- 
per dosen per tahun. 

f. Persentase dana 
penelitian dibandingkan 
dengan total anggaran 
STIK Bina Husada 
minimal 10% 

g. Persentase dana 
penelitian dari dana STIK 
Bina Husada minimal 
10% 

3 STIK Bina Husada 
harus membiayai 
kegiatan penelitian 
dosen yang 
proposalnya dianggap 
layak 

a. Sosialisasi pengusulan 
proposal penelirian  

b. Seleksi proposal 
penelitian  

c. Penandatanganan 
kontrak penelitian  

 

4 STIK Bina Husada 
harus mengevaluasi 
serapan dana penelitian 
setiap akhir tahun 

Melakukan audit internal 
serapan dana penelitian  

Melakukan audit 
eksternal serapan dana 
penelitian  

5 STIK Bina Husada 
harus memonitor 
serapan dana penelitian 
dosen sebelum waktu 
penelitian selesai 

a. Melaksanakan 
monitoring pelaksanaan 
penelitian  

b. Menganalisis serapan 
dana penelitian  

 

 
VIII. Dokumen Terkait  

1. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) 
2. Pedoman Penelitian  
3. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian  
4. Prosedur operasional setiap kegiatan penelitian  



 
 

 
 

IX. Keterkaitan Standar Dengan Standar Dikti Lainnya  
1. Standar Hasil Penelitian  
2. Standar Isi Penelitian 
3. Standar Proses Penelitian  
4. Standar Peneliti 
5. Standar Penilaian Penelitian  
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian  
7. Standar Pengelolaan Penelitian  

 
X. Referensi 

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia 

2. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
3. Renstra STIK Bina Husada tahun 2020 – 2024 

 
 


