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KATA PENGANTAR 
  

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 

pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dan Standar pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

Penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teologi Adhi Wacana bertujuan untuk memenuhi atau 

melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan didalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), sebagaimana 

diperbaharui dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, tentang SNPT. Buku Sistem 

Penjaminan Mutu Internal STT Adhi disusun kembali dan diperbaharui dari edisi 

sebelumnya yaitu tahun 2019. Pada edisi sebelumnya Buku Pedoman SPMI dibagi menjadi 

4 buku, dimana semua standar dijadikan dalam satu jilid yaitu pada buku III. Pada edisi 

2020 ini, selain disempurnakan juga dijilid per standar. Dengan demikian disusunlah Buku 

Standar Hasil Penelitian yang merupakan bagian dari Standar Penelitian yang disusun 

oleh STTAW. 

Bab I dalam buku ini berisi dokumen kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini 

merupakan buku yang diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal STT Adhi 

Wacana, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam 

penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi. Dokumen kebijakan SPMI STT Adhi Wacana 

memuat tentang bagaimana STT Adhi Wacana memahami, merancang dan melaksanakan 

SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga 

terwujud budaya mutu STT Adhi Wacana.  

Bab II dalam buku ini berisi Manual yang berisi tentang petunjuk praktis mengenai 

cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana SPMI di STT Adhi Wacana dilaksanakan 

berdasar standar yang akan ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja. 

Bab III berisi Standar Hasil Penelitian. Secara umum dokumen standar mutu 

memuat tentang kriteria, ukuran, patokan atau spesifikasi dari seluruh kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Adhi Wacana untuk mewujudkan Visi dan Misi 

STT Adhi Wacana Surabaya.  

 Dengan diterbitkannya dokumen ini maka perangkat yang dapat dijadikan rujukan 

untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal STT Adhi Wacana telah 

tersedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah selesai dan dengan tekun 

menyelesaikan buku ini hingga selesai. Harapan kami, buku ini mampu memberi informasi 

kepada semua pihak untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Tridarma di STT Adhi Wacana, 

sehingga buku ini memberi manfaat untuk mendorong upaya perbaikan dan 

pengembangan STTAW. 

 

       Surabaya, 6 April 2020 

Ketua STT ADHI WACANA 

 

Dr. Daud Darmadi, M. Pd. K 

NIDN: 2320087901 



SPMI – STANDAR HASIL PENELITIAN  
 

 

LPMI STT Adhi Wacana 2020          v 

 

 

DAFTAR ISI 
 

Halaman Judul ii 

Halaman Pengesahan iii 

Kata Pengantar iv 

Daftar Isi v 

  

BAB I. KEBIJAKAN SPMI STTAW  

 A Visi Misi Tujuan Strategi STTAW 1 

 B Latar Belakang 3 

 C Tujuan SPMI TTAW 4 

 D Luas Lingkup dan Keberlakukan Kebijakan SPMI 4 

 E Daftar Definisi Istilah 5 

 F Garis Besar Kebijakan SPMI STTAW 6 

 G Manual, Standar, Formulir SPMI 8 

 H Kaitan SPMI dengan Dokumen STTAW lainnya 10 

BAB II. MANUAL MUTU  

 A Tujuan Manual 11 

 B Luas Lingkup Manual 11 

 C Definisi Istilah 12 

 D Prosedur Manual Standar 12 

 E Kualifikasi Pejabat/Petugas yang bertanggungjawab 15 

BAB III. PENETAPAN STANDAR MUTU  

 A Latar Belakang 16 

 B Daftar Istilah 16 

 C Rasionale 17 

 D Isi Standar 18 

 E Strategi Pencapaian 19 

 F Indikator 20 

 G Pihak yang Terlibat 20 

 H Dokumen Terkait 20 

 I Referensi  

BAB IV. FORMULIR MUTU  

 A Daftar Judul Penelitian Dosen per Semester 22 

 B Daftar Publikasi Jurnal 23 

 C Daftar Luaran penelitian dosen 24 

 

 



SPMI – STANDAR HASIL PENELITIAN  
 

 

1 

 

KEBIJAKAN 

SPMI STT ADHI WACANA 
 

 

 

A. VISI MISI STT ADHI WACANA 

 

Visi Misi Tujuan Strategi (VMTS) STTAW menjadi dasar kebijakan, pengaturan, 

pelaksanaan dan penetapan standara SPMI. Mengawali pembahasan tentang kebijakan 

SPMI penting sekali untuk memperhatikan pernyataan VMTS STTAW. 

 

1.  VMTS STTAW 

Visi: 

Berkarakter Kristus, kompeten dalam pelayanan pastoral, pendidikan, dan misi holistik  

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi teologi secara komprehensif dan integratif yang 

kembali kepada Ajaran Yesus sebagai dasar  pembentukan karakter hamba Tuhan. 

2. Melaksanakan Penelitian di bidang teologi  sebagai upaya pengembangan keilmuan 

untuk menemukan berbagai solusi atas permasalahan yang terjadi di gereja dan 

masyarakat di Indonesia. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan misi holistik 

untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas. 

 

Tujuan  

1. Mempersiapkan pelayan Tuhan yang memiliki karakter Kristus dan memiliki 

kompetensi intelektual yang baik.  

2. Melahirkan para hamba Tuhan yang memiliki kemampuan dalam pelayanan pastoral, 

misi, pendidikan, serta mampu memperlengkapi jemaat agar memiliki kedewasaan 

rohani, dan perubahan perilaku yang sesuai dengan karakter Kristus.  

3. Melahirkan para hamba Tuhan yang memiliki komitmen dan kesetiaan dalam 

pelayanan, menumbuhkan jiwa kerjasama, kasih dan kepedulian dalam diri para 

pelayan Tuhan agar mampu mewujudkan pelayanan yang holistik kepada jemaat, 

bangsa dan Negara. 

 

Sasaran dan strategi pencapaiannya 

Sasaran STT Adhi Wacana 

1. Lulusan STT Adhi Wacana memiliki karakter Kristus dan pengetahuan kompetensi 

intelektual yang cakap sehingga dapat mengisi kebutuhan pelayanan di Gereja BEST dan 

di dunia kerja sesuai dengan kompetensi bidang ilmu yang dimilikinya.  

2. Lulusan kompeten memiliki kreatifitas dan ketrampilan dalam pelayanan pastoral, misi 

dan pendidikan secara holistik di gereja, dan di tengah masyarakat pada umumnya. 

BAB 
I 
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3. Lulusan menjadi hamba Tuhan yang mandiri, komitmen dan setia di tempat pelayanan, 

dapat bekerja sama dan beradaptasi dalam pelayanan kepada jemaat, bangsa dan 

Negara. 

Strategi Pencapaian STT Adhi Wacana adalah : 

1. Melakukan penelitian kebutuhan pelayanan dan dunia kerja di tengah masyarakat 

sebagai pemakai lulusan (stakeholder), menyelenggarakan pendidikan yang 

berkualitas, relevan, serta mengadakan evaluasi secara komperhensip terhadap 

proses pendidikan secara berkala dan mengikuti perkembangan zaman. 

2. Menerapkan kurikulum yang seimbang antara teori dan praktik sehingga 

menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif dan terampil ditempat pelayanan. 

3. Mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang mandiri, komitmen terlatih  dan siap pakai 

dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. 

 

2. VMTS Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana 

Visi 

Visi Prodi S1 Teologi adalah: Berkarakter Kristus, mandiri dalam pendewasaan jemaat . 

 

Misi Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana  

1. Melaksanakan pendidikan Teologi yang komprehensif dan berorientasi pada ajaran 

Yesus.  

2. Melaksanakan penelitian di bidang teologi pastoral dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya.  

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 

secara holistik. 

4. Melahirkan teolog yang berkarakter Kristus dan hidup dalam Roh (Blessing in the 

Spirit) 

 

Tujuan Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana 

1. Menyiapkan tenaga hamba Tuhan yang memiliki pengetahuan teologi berbasis 

ajaran Yesus   

2. Melahirkan hamba Tuhan yang memiliki kemampuan dalam pelayanan pastoral, 

misi, dan pelayanan dalam masyarakat pada umumnya. 

3. Menciptakan hamba Tuhan sebagai teolog yang mampu melaksanakan 

pelayanan perintisan jemaat dan pastoral secara holistik. 

4. Melahirkan hamba Tuhan yang berkarakter Kristus yang kreatif, inovatif, 

komitmen ditempat pelayanan, dan hidup dalam berkat Roh Kudus (Blessing in 

the Spirit). 

   

Sasaran Prodi S1 Teologi STT Adhi Wacana 

 Sasaran Prodi S1 Teologi 

1. Teolog yang kompeten dalam berteologi yang berbasis Ajaran Yesus, memiliki 

kemampuan dalam mengeksegesis dan berkotbah ekspositori. 

2. Alumni dapat mengisi kebutuhan pelayanan di semua bidang baik di gereja dan 

masyarakat  dengan memiliki keandalan profesi di dalam bidang pelayanannya 

3. Lulusan memiliki kemampuan dalam perintisan jemaat dan pastoral secara holistik. 
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4. Alumni yang memiliki karakter Kristus hidup dalam roh, komitmen dan setia dalam 

pelayanan pastoral dan misi. 

Strategi Pencapaian Prodi S1 Teologi:  

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan kurikulum yang Alkitabiah berpusat pada 

ajaran Yesus, dan berbasis KKNI. 

2. Mengintegrasikan kurikulum dalam penerapan praktek pelayanan di gereja dan 

masyarakat.  

3. Mempraktekkan ilmu teologi dalam perintisan jemaat dan pelayanan pastoral 

secara holistik.  

4. Melaksanakan pembentukan karakter dan pertumbuhan rohani dalam pendidikan, 

ibadah dan kehidupan bersama di asrama kepada semua mahasiswa.   

 

B. LATAR BELAKANG 

Landasan hukum tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal STT Adhi Wacana 

didasarkan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT. 

Pentingnya Penjaminan Mutu Internal bagi STT Adhi Wacana adalah untuk menjamin 

standar minimal yang harus dicapai dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. 

SPMI dipandang penting dalam upaya untuk meningkatkan daya saing baik secara internal 

maupun eksternal, sebab penyelenggaraan pendidikan yang bermutu menjadi kunci 

keberhasilan dalam keberlanjutan STTAW di masa yang akan datang. Pelaksanaan SPMI 

bagi STTAW juga sebagai salah satu pemenuhan atas peraturan dan perundangan yang 

berlaku. Pelaksanaan SPMI juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan 

Penjaminan Mutu Eksternal yang dilakukan oleh BAN PT. 

Sistem Penjaminan Mutu Internal di STT Adhi Wacana merupakan kegiatan mandiri, 

sehingga proses tersebut dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri oleh STT Adhi 

Wacana tanpa campur tangan pihak luar. SPMI dibentuk bertujuan untuk menjamin mutu 

pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STT Adhi Wacana, melalui penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan Visi serta memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal. 

Filosifi yang dihidupi oleh STT Adhi Wacana adalah bahwa mutu perguruan tinggi 

adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional 

Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan 

Visi dan kebutuhan dari stakeholders, yaitu gereja mitra, dan berbagai bentuk pelayanan 

gereja, misi serta pendidikan Kristen.  Dengan demikian, STT Adhi Wacana dinyatakan 

bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, 

menjabarkan visi ke dalam sejumlah standar yaitu Standar SPMI STT Adhi Wacana; 

memenuhi, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar untuk memenuhi 

kebutuhan stakeholders. 

Arti pentingnya SPMI bagi STT Adhi Wacana, adalah untuk menjamin eksistensi, dan 

kemandirian, tidak semata-mata bergantung dengan pihak luar, akan tetapi  pada penilaian 

stakeholders (mahasiswa, orangtua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, gereja, lembaga 

misi, sekolah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu STT Adhi Wacana. 

Agar eksistensinya terjamin, maka STT Adhi Wacana harus menjalankan SPMI dalam 
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kerangka SPMPT sebagaimana diwajibkan oleh pasal 91 ayat (1) PP.No. 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. 

 

C. TUJUAN SPMI STT ADHI WACANA 

Tujuan Pembentukan SPMI STTAW adalah untuk memelihara dan meningkatkan 

mutu pendidikan  secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan 

Visi, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma  

perguruan tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu ini dilakukan melalui SPMI. Secara 

rinci tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk menjamin mutu STTAW, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, 

dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan 

internal dan eksternal, yaitu segenap sivitas, gereja, jemaat, dan masyarakat 

2. Untuk menjamin eksistensi, dan kemandirian dari STT Adhi Wacana, pada penilaian 

stakeholders (mahasiswa, orangtua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, serta pihak-

pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu STT Adhi Wacana. 

3. Untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di STT Adhi Wacana secara 

berkelanjutan. 

4. Menjadikan STTAW memiliki budaya mutu, yang dapat meningkatkan daya saing. 

 

D. LUAS LINGKUP DAN KEBERLAKUAN KEBIJAKAN SPMI 

 

Kebijakan SPMI STT Adhi Wacana mencakup semua aspek penyelenggaraan dan 

pengelolaan STT Adhi Wacana, antara lain: 

1) Aspek akademik : 

Dalam aspek akademik ini mencakup kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi 

lulusan dan tenaga pendidik. 

2)  Aspek non-akademik : 

Aspek non-akademik mencakup sarana prasarana, pendanaan/pembiayaan, sistem 

informasi dan kerjasama.  

3) Aspek Tridharma Perguruan Tinggi  

Aspek ini mencakup  pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

Kebijakan SPMI STT Adhi Wacana berlaku untuk semua yang menyangkut dalam STT 

Adhi Wacana, yaitu: Unsur Pimpinan, Kepala Bagian, Tenaga Kependidikan, serta lembaga. 

1) Unsur Pimpinan 

Unsur pimpinan teridiri dari Ketua dan para Wakil Ketua, yang merupakan 

pelaksana harian dari STTAW. Dalam lingkup SPMI selain sebagai pelaksana, juga 

berperan dalam monitoring dan kendali mutu, juga terlibat dalam penetapan 

standar dan pelaksanaan evaluasi. Unsur pimpinan memiliki standar mutu yang 

selanjutnya ditetapkan dalam penetapan Standar mutu. 

2) Program Studi 

STT Adhi Wacana menyelenggarakan program studi (S1) Teologi, dan akan dibuka 

program studi lainnya yang dibutuhkan oleh dunia pelayanan dan gereja. Standar 

ditetapkan meliputi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Penjaminan mutu 
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dalam lingkup prodi mencakup penguasaan dan pemahaman pengetahuan, 

keterampilan intelektual, praktikal, serta etika dan karakter yang mencerminkan 

karkater Kristus. Pengembangan kurikulum, mandiri   dalam pendewasaan jemaat, 

didasarkan atas dasar kebenaran Firman Tuhan, VMTS STTAW yang berpusat pada 

ajaran Yesus dan dasar yudiris formal, yang berlaku di Indonesia 

3) Lembaga 

STT Adhi Wacana memiliki lembaga dalam lingkup penjaminan mutu, yaitu 

Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) dan dapat dibuka lembaga-lembaga 

baru sebagai penunjang pelaksanaan Tridarma PT yang berkualitas. Dalam 

pelaksanaan tugas di setiap lembaga diatur dalam kebijakan, dan standar mutu 

sebagaimana yang tertuang dalam bab ini. 

4) Unit Kerja Tingkat Bagian 

STT Adhi Wacana memiliki struktur organisasi yang tertata rapi yang terdiri dari; 

Yayasan, Senat STT Adhi Wacana, Ketua STT Adhi Wacana, Waket I Akademik, 

Waket II Administrasi, Waket III Kemahasiswaan, dibawahnya ada kepala bagian 

yang terdiri dari bagian keuangan, bagian kemahasiswaan, bagian akademik. Kepala 

bagian ini yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pengelolaan 

manajemen, yang harus berpedoman kepada buku penjaminan mutu ini.  

5) UPT (Unit Pelayanan Teknis) 

STT Adhi Wacana memiliki beberapa unit pelayanan untuk mendukung proses 

pembelajaran bagi setiap mahasiswa STT Adhi Wacana dan untuk membantu dalam 

pemenuhan dari setiap kebutuhan mahasiswa STT Adhi Wacana, yakni: Unit 

Pelayanan Teknis Operator dan Multimedia, Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan, 

Unit Pelayanan Teknis Asrama, dan Unit Pelayanan Teknis Keamanan dan 

Kebersihan. Untuk mencapai VMTS secara efektif dan efisien maka setiap unit di STT 

Adhi Wacana dalam menjalankan tugas, fungsi, dan pelayanan harus berdasarkan 

standar mutu yang telah di tetapkan dalam SPMI STT Adhi Wacana dan 

mewujudkan akuntabilitas para pemangku kepentingan. 

 

E. DAFTAR DEFINISI DAN ISTILAH 

 

Daftar istilah serta definisi berbagai istilah yang terdapat dalam dokumen Sistem 

Penjaminan Mutu Internal STT Adhi Wacana disajikan sebagai berikut : 

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan 

sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara 

otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan 

tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah 

kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat 

pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh BAN 

PT dana tau LAM. 

4. Kebijakan SPMI STTAW adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang 

berlaku. 
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5. Manual SPMI STTAW adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang 

bagaimanan menjalankan atau melaksanakan Standar mutu. 

6. Standar muru adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau 

spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 

7. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam STT Adhi Wacana secara periodik, 

untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun 

waktu tertentu, guna mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 

8. Audit SPMI STT Adhi Wacana adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik 

yang dilakukan oleh Auditor Mutu Internal (AMI) untuk memeriksa pelaksanaan 

SPMI STT Adhi Wacana dan mengevaluasi apakah seluruh Standar SPMI telah 

dicapai/dipenuhi oleh setiap unit. 

 

F. GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI STTAW 

 

1. Tujuan dan Strategi SPMI 

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI STT Adhi Wacana dimaksudkan sebagai: 

1) Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi dari STT Adhi Wacana akan 

diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar yang telah ditetapkan, sehingga jika 

terjadi penyimpangan maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi 

2) Mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas publik, khususnya kepada orang 

tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai Standar 

SPMI STT Adhi Wacana  yang telah ditetapkan 

3) Mengajak semua pihak dalam STT Adhi Wacana untuk bekerja mencapai tujuan 

berdasarkan Standar SPMI STT Adhi Wacana dan secara berkelanjutan berupaya 

untuk meningkatkan mutu 

 

Sedangkan strategi pencapaiannya adalah dilakukan dengan cara: 

1) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPM, kepada semua pemangku kepentingan 

tentang SPMI pada semua unit kerja. 

2) Melibatkan seluru sivitas akademika dalam merencanakan, menetapkan, 

mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu. 

3) Melibatkan alumi, gereja, asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) 

serta pemerintah dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen. 

4) Melaksanakan monev dan audit secara rutin. 

 

2. Prinsip SPMI STT Adhi Wacana 

Untuk mencapai VMTS, maka segenap sivitas akademika STTAW, melaksanakan 

SPMI pada setiap unsur pimpinan, bagian, dan semua unit kerja, dengan beredoman 

pada prinsip: 

1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal 

2) Mengutamakan kebenaran 

3) Tanggungjawab sosial 

4) Pengembangan kompetensi individu 

5) Parsitipatif dan kolegial 

6) Keseragaman metode 
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7) Inovasi, pembelajaranam dan perbaikan secara berkelanjutan 

 

3. Manajemen Implementasi SPMI STTAW 

 Pelaksanaan SPMI STTAW dikendalikan melalui model manajemen kendali mutu, 

yaitu PDCA (Plan, Do, Check, Action), yang menghasilkan pengembangan yang berkelanjutan 

(continuous improvement) atau kaizen mutu perguruan tinggi. Beberapa prinsip yang 

melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA 

adalah: 

1) Quality first, semua pikiran dan tindakan pengelola harus memprioritaskan mutu; 

2) Stakeholder-in, semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan 

kepada kepuasan stakeholders; 

3) The next process is our stakeholders, setiap orang yang melaksanakan tugas dalam 

proses pendidikan tinggi, harus mengganggap orang lain yang menggunakan hasil 

pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan; 

4) Speak with data, setiap orang pelaksana pendidikan tinggi harus melakukan 

tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah 

diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan rekayasa. 

5) Upstream management, setiap pengambilan keputusan didalam proses Tridarma 

STTAW dilakukan secara partisipatif bukan otoritatif.  

Di dalam tahap ‘check’ pada manejemen kendali mutu berbasis PDCA, terdapat titik-

titik kendali mutu (quality check-points) yang mengaudit hasil pelaksanaan tugas dengan 

standar mutu yang telah ditetapkan.  

 

4. Strategi Pelaksanaan SPMI STTAW 

Strategi STT Adhi Wacana dalam mengimplementasikan SPMI adalah sebagai berikut: 

1) Mendirikan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM STTAW), dan menetapkan setiap 

personalia yang ada di dalam nya yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. 

2) Melibatkan seluruh sivitas akademika, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengendalian dan peningkatan (PPEPP) 

3) Merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI 

4) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan SPMI baik yang dilakukan oleh STTAW sendiri 

maupun dengan mengikutkan dosen dalam pelatihan SPMI. 

5) Melakukan penjaminan mutu dalam bentuk monev dan AMI secara rutin 

 

5. Struktur Organisasi beserta Tupoksi 

Pada aras pimpinan dilaksanakan oleh dan di dalam unsur pimpinan STTAW yaitu 

dalam lingkup Ketua dan para Wakil Ketua. Selanjutnya STT Adhi Wacana memiliki 

Program Studi, 3 Unit kerja tingkat Bagian, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, 4 UPT. STT 

Adhi Wacana menetapkan bahwa sejak tahun 2017 seluruh unit kerja akademik maupun 

non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan Agar 

implementasi SPMI STT Adhi Wacana pada seluruh aras dapat berjalan lancar serta 

terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka STT Adhi Wacana menetapkan suatu tata 

kelola, yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, menetapkan, 

melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI STT Adhi 

Wacana. 
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Unsur pimpinan dalam pelaksanaan SPMI dapat dijelaskan sebabai berikut: 

1. Ketua STTAW 

Unsur pimpinan, pelaksana eksekutif STTAW, pengendali setiap standar, merupakan 

pimpinan tertinggi pada linkup STTAW, menjalankan tugas dibawah arahan dan 

petunjuk dari yayasan, dan bertanggungjawab kepada yayasan. 

2. Waket I Akademik 

Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan mutu pada lingkup urusan 

akademik. Membawahi kaprodi, dan membina, memimpin dosen dalam 

melaksanakan Tridarma PT. 

3. Waket II Administrasi 

Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pada unit kerja administrasi, 

tata kelola administrasi keuangan, membawahi bagian keuangan dan berkoordinasi 

dengan bagian adminisrrasi akademik dan kemahasiwaan. Mengatur dan 

mengendalikan UPT perpustakaan, UPT Multimedia 

4. Waket III Kemahasiswaan,  

Membantu ketua dalam memimpin memimpin semua aktivitas mahasiswa baik 

akademik dan non akademik, mengatur kegiatan PPL, membawahi administrasi 

Kemahasiswaan, dan UPT Asrama. 

5. Ketua Prodi 

Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Tridarma pada tingkat prodi, 

bertanggungjawab kepada ketua STTAW melalui koordinasi dan pimpinan dari 

Waket I Akademik. 

6. LPMI 

Adalah lembaga penjaminan mutu internal STTAW yang terdiri dari ketua, sekretaris 

dan anggota yang menunjang terselenggaranya budaya mutu PPEPP di STTAW secara 

berkelanjutan. 

 

G. MANUAL, STANDAR, DAN FORMULIR SPMI 

 

Kebijakan pelaksanaan SPMI juga berkaitan dengan pedoman tentang manual mutu, 

standar mutu, dan formulir mutu. 

 

1. Manual SPMI 

Manual SPMI adalah Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, 

langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI STTAW 

dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara 

berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada 

semua unit kerja di STTAW. Dalam hal ini isi dari Manual SPMI adalah: 

a) Manual Penetapan Standar,  

b) Manual Pelaksanaan Standar 

c) Manual Pengendalian Pelaksanaan standar 

d) Manual peningkatan standar 
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2. Standar SPMI 

Standar SPMI adalah penetapan rumusan standar yang berdasarkan Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi, ditambah dengan Standar yang dirumuskan oleh STTAW. Standar 

Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan 

Tinggi yang ditetapkan oleh STTAW dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

Penetapan Standar yang dirumuskan dalam STTAW adalah sebagai berikut: 

 

1) Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi 8 standar yaitu:  

a. Standar Kompetensi Lulusan 

b. Standar Isi Pembelajaran 

c. Standar Proses Pembelajaran 

d. Standar Penilaian Pembelajaran 

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

g. Standar Pengelolaan Pembelajaran 

h. Standar Pembiayaan Pembelajaran 

2) Standar Nasional Penelitian, yang mencakup 8 standar yakni:  

a. Standar Hasil Penelitian 

b. Standar Isi Penelitian 

c. Standar Proses Penelitian 

d. Standar Penilaian Penelitian 

e. Standar Peneliti 

f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

g. Standar Pengelolaan Penelitian  

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

3) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri dari 8 standar yaitu:   

a. Standar Hasil PKM 

b. Standar Isi PKM 

c. Standar Proses PKM 

d. Standar Penilaian PKM 

e. Standar Pelaksana PKM 

f. Standar Sarana dan Prasarana PKM 

g. Standar Pengelolaan PKM 

h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM 

4)   Standar Tambahan yang dirumuskan oleh STTAW teridiri dari 9 standar yaitu: 

a. Standar VMTS 

b. Standar Tata Pamong dan tata kelola 

c. Standar Penjaminan Mutu 

d. Standar Kepemimpinan 

e. Standar Suasana Akademik 

f. Standar Mahasiswa dan Alumni 

g. Standar Kerjasama 

h. Standar Sistem Informasi Akademik 
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3. Manual Mutu 

 

Manual adalah panduan prosedur, petunjuk praktis serta langkah-langkah tentang 

bagaimana suatu standar ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan 

ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam Kebijakan SPMI yang merupakan manual mutu 

terdiri dari lima prosedur yang merupakan siklus dari PPEPP yaitu: 

1. Manual Penetapan Standar SPMI 

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI 

3. Manual Evaluasi Standar SPMI 

4. Manual Pengendalian Standar SPMI 

5. Manual Peningkatan Standar SPMI 

 

4. Formulir Mutu 

 

Adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam 

mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Berfungsi untuk mencatat / 

merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI 

diimplementasikan. Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI memiliki formulir 

sebagai alat untuk mencatat, merekam implementasi dan hasil implementasi, serta 

mengendalikan pelaksanaan setiap Standar. 

 

H. KAITAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN STTAW LAINNYA 

 

Kebijakan SPMI tidak bisa dilepaskan dari kaitannya dengan berbagai dokumen 

lainnya yang sudah ditetapkan maupun yang akan disusun untuk ditetapkan. Dokumen 

yang ada dipakai sebagai bahan referensi, maupun dikaitkan dapam penyusunan dan 

merumuskan standard dan manual mutu. Dokumen yang terkait erat dengan SPMI adalah 

sebgai berikut: 

1. STATUTA, merupakan dokumen yang mendasari dokumen lainnya, termasuk dokumen 

SPMI, karena didalamnya berisi ketentuan pokok dan umum yang mendasar dalam 

pengelolaan dan penyelenggaraan Tridarma PT, dan merupakan induk dari semua 

dokumen. 

2. Buku Pedoman VMTS STTAW 

3. Pedoman Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Tata kelola Dosen dan tenaga 

kependidikan 

4. Buku Pedoman Pendidikan 

5. Buku Pedoman Penelitian 

6. Buku Pedoman PkM 

7. Buku Pedoman Kurikulum 

8. Berbagai tata tertib, dank ode etik baik untuk dosen maupun mahasiswa 

9. Berbagai dokumen SOP 

10. RIP  

11. Renstra  

12. Renop 
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MANUAL SPMI  

STANDAR PENELITIAN 
 

 

 

A. TUJUAN MANUAL STANDAR PENELITIAN 

 

Tujuan dan sasaran manual standar penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem 

penjaminan mutu terutama tentang penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan 

STT Adhi Wacana. 

2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku 

kepentingan tentang standar penelitian yang berlaku di dalam lingkungan STT 

Adhi Wacana. 

3. Sebagai landasan dan arah dalam prosedur menetapkan standar penelitian, serta 

dalam melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan di STT 

Adhi Wacana. 

4. Mengarahkan kegiatan penelitian yang ada di STTAW sesuai dengan roadmap 

unggulan STTAW agar memiliki manfaat yang bisa dirasakan oleh gereja, jemaat, 

dan masyarakat, dalam lingkup lokal dan global. 

 

B. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR PENELITIAN 

 

Manual standar penelitian memiliki luas lingkup sesuai dengan permendikbud 

No. 3 Tahun 2020, yaitu meliputi 8 penetapan standar antara lain standar hasil 

penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian 

penelitian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana penelitian, standar 

pengelolaan penelitian, standar pendanaan dan pembiayaan. 

Standar penelitian disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif, yang  

menjadi acuan mutu penyelenggaran penelitian di lingkungan STTAW, dalam 

BAB 
II 
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rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang 

dihadapi gereja, jemaat, masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, 

maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini 

diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun 

pendanaan eksternal. 

 

C. DEFINISI ISTILAH 

Istilah penting yang berkaitan dengan manual standar penelitian adalah: 

1. Manual adalah panduan prosedur, petunjuk praktis serta langkah-langkah 

tentang bagaimana suatu standar ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, 

dikendalikan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. 

2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian 

pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

3. Standar penelitian adalah kriteria minimal pelaksanaan penelitian yang 

dilaksanakan dalam lingkup STTAW. 

 

D. PROSEDUR STANDAR PENELITIAN 

Prosedur atau langkah-langkah dalam standar penelitian meliputi empat tahapan 

dalam siklus PPEPP, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Manual Penetapan Standar Penelitian 

a) Melakukan kajian keterkaitan antara standar penelitian dengan VMTS 

STTAW dan prodi, serta mengkaji berbagai peraturan perundangan yang 

berlaku dalam penetapan standar. 

b) Ketua STTAW membentuk tim untuk menyusun draft rumusan standar, yang 

teridiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dari antara dosen, dan dari unsur 

LPMI STTAW. 

c) Menyampaikan draf standar kepada dosen, dan semua pemangku 

kepentingan, untuk mendapat pertimbangan, koreksi maupun perbaikan 

yang diperlukan. 
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d) Melakukan revisi sebagai hasil dari sosialisasi kepada semua pemangku 

kepentingan 

e) Menyempurnakan rumusan standar, yakni memastikan menuliskan setiap isi 

standar dalam bentuk pernyataan dengan perumusan ABCD (Audience, 

Behaviour, Competence, dan Degree). 

f) Membahas isi standar dalam rapat senat STTAW untuk persetujuan akhir 

standar 

g) Mengesahkan standar yang ditandatangani oleh Ketua STTAW dan tim 

perumus 

h) Mendokumentasikan standar dalam bentuk buku. 

 

2. Manual Pelaksanaan Standar Penelitian 

a) Membangun komitmen dari semua unsur pimpinan sampai dengan semua 

unit kerja dan bagian untuk memiliki ketetapan melaksanakan standar. 

b) Merubah paradigma dan tingkah laku yang berorientasi kepada budaya 

mutu. Ketua STTAW, memberikan dorongan, motivasi, kepada Kaprodi 

beserta semua dosen, dan mahasiswa untuk bersedia melakukan dan 

melaksanakan standar penelitian. 

c) Semua dosen dibawah pimpinan kaprodi dalam pelaksanaan penelitian, 

diwajibkan untuk senantiasa mengacu kepada standar penelitian. 

d) Pengorganisasian pelaksanaan standar mengikuti hirarki yang sudah ada 

dan ditetapkan dalam peraturan dan tata kelola yang ada di STTAW. 

 

3. Manual Evaluasi Standar Penelitian 

a) Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui analisis SWOT, (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats). 

b) Untuk aspek Strengths, yang harus menjadi fokus analisis adalah berbagai hal 

yang menjadi kekuatan/keunggulan, dalam mewujudkan standar suasana 

akademik. Untuk aspek Weaknesses yang harus dianalisis adalah berbagai hal 

yang menjadi kelemahan/kekurangan STT Adhi Wacana. Jadi, analisis 

terhadap kedua aspek ini lebih berupa analisis terhadap faktor internal STT 
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Adhi Wacana  seperti jumlah dosen, kualifikasi dosen, ketersediaan ruangan, 

dan lain-lain.  

c) Untuk aspek Opportunities dan Threats yang harus menjadi fokus analisis 

adalah berbagai hal yang merupakan peluang dan ancaman bagi STT Adhi 

Wacana. Dengan demikian, analisis terhadap kedua aspek terakhir diarahkan 

pada faktor eksternal STT Adhi Wacana misalnya perkembangan teknologi 

informasi, peraturan perundangan dan faktor eksternal lainnya. 

d) Secara rutin dan berkala dilaksanakan AMI oleh tim LPMI. 

 

4. Pengendalian Standar Penelitian 

a) Ketua STTAW, melakukan pemantauan secara periodik di awal semester, di 

tengah semester, dan diakhir semester, tentang pelaksanaan penelitian. 

b) Waket I Akademik dan Ketua Program studi melakukan pengawasan 

terhadap kinerja dosen dalam pelaksanaan penelitian apakah sudah 

mengarah kepada roadmap unggulan penelitian STTAW. 

c) Melakukan pencatatan atas semua yang berupa kekurangan, kelalaian agar 

dan melakukan tindak lanjut agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku. 

d) Membuat laporan tertulis yang disertai dengan tindakan koreksi dan 

rekomendasi, untuk tindak lanjut dan perbaikan pelaksanaan standar 

penelitian. 

 

5. Manual Peningkatan Standar Penelitian 

a) Evaluasi dilakukan untuk dapat diketahui kekurangan serta kelebihan 

standar penelitian yang ditetapkan di STTAW. 

b) Menyelenggarakan Rapat serta mendiskusikan laporan hasil evaluasi atau 

monitoring yang sebelumnya sudah dilakukan serta hasil audit internal yang 

terkait dengan standar penelitian. 

c) Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk mencari akar masalah, 

meminimalkan resiko dan memperbaiki setiap kekurangan untuk 

peningkatan mutu, sehingga sesuai dengan standar yang ditetapkan 
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E. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR 

PENELITIAN 

 

Pihak-pihak yang harus menjalankan standar penelitian adalah: 

1. Ketua STTAW 

2. Waket I Akademik 

3. Kaprodi 

4. Dosen 

5. Tenaga Kependidikan 
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PENETAPAN 

STANDAR HASIL PENELITIAN 
 

 
 
 

A. LATAR BELAKANG 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari 

kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik 

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian 

unggulan STT Adhi Wacana yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan 

kemanusiaan sesuai komitmen STT Adhi Wacana untuk berperan aktif dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan, teologi, agama Kristen, teknologi, budaya dan 

seni.  

Standar hasil penelitian, merupakan standar mutu keluaran penelitian yang 

dituangkan secara tertulis, dengan berbagai hasil dari proyek penelitian yang 

sedang dikerjakan. Hasil penelitian harus dapat dimanfaatkan oleh gereja, jemaat, 

dan masyarakat agar memberikan solusi atas berbagai persoalan. Penelitian 

dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. Penelitian dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi. 

Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

daya saing bangsa 

 

B. DAFTAR ISTILAH 

1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil 

penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan 

BAB 
IV 
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Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. 

2) Standar hasil penelitian adalah hasil penelitian yang memenuhi kaidah 

ilmiah universal yang baku dan legal, didokumentasikan, didaftarkan dan 

didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta 

dapat dipertanggungjawabkan secara moral sosial dan kode etik Penelitian. 

Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian 

melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artkel 

ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah. 

3) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang 

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik. 

 

C. RASIONAL 

Penelitian adalah seuatu kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan 

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian STT Adhi 

Wacana adalah peningkatan kualitas dan peningkatan bidang ilmu teologi, agama 

Kristen dengan berbagai ragam keilmuan dan permasalahannya. Penelitian 

diarahkan kepada penelitian unggulan sebagaimana termuat dalam roadmap 

STTAW yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan. Untuk itu, STT 

Adhi Wacana mengarahkan hasil penelitian di lingkungan STT Adhi Wacana sesuai 

komitmennya untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu teologi, agama 

Kristen, pengetahuan, teknologi, budaya dan seni.  

STT Adhi Wacana berupaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan mutu 

hasil penelitian dan profesionalisme peneliti. Peneliti juga harus berpedoman pada 

Kode Etik Penelitian dalam melaksanakan penelitian dan menghasilkan luaran.  
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D. ISI STANDAR 

1) Ketua STTAW mensosialisasikan roadmap penelitian dan penelitian 

unggulan kepada semua dosen, agar penelitian terarah dan menghasilkan 

hasil penelitian yang bernilai, berguna, dan dapat dimanfaatkan, pada 

setiap awal tahun akademik. 

2) Dosen melaksanakan penelitian dimana hasil penelitian diarahkan dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan teologi, agama Kristen dan 

semua bidang keilmuan di dalamnya untuk meningkatkan kesejahteraan 

gereja, jemaat dan masyarakat 

3) Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian yang hasil penelitian harus 

sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan STT 

Adhi Wacana. 

4) Dosen melaksanakan penelitian yang tidak membahayakan kepentingan 

umum, namun memberikan sumbangan pengetahuan dan solusi yang 

berarti. 

5) STT Adhi Wacana berpedoman dan mengimplementasikan Kode Etik 

Penelitian kepada setia dosen pada setiap hasil penelitian. 

6) Dosen menghasilkan luaran penelitian yang memiliki kegunaan dan 

relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dalam setiap judul 

penelitian. 

7) Dosen menghasilkan luaran penelitian yang memiliki nilai komersial dan 

memiliki manfaat yang besar. 

8) STTAW menhgasilkan penelitian berupa laporan hasil penelitian dan 

resume hasil penelitian. 

9) STTAW menghasilkan luaran penelitian berupa naskah yang 

terpublikasikan di jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi dan jurnal 

internasional terindeks Scopus/non-Scopus, Buku ber-ISBN, buku yang 

diterbitkan oleh publisher internasional, proceeding konferensi 

internasional, prototype, karya, paten dan/HaKI dan Buku Summary hasil 

penelitian. 

10) STTAW mendaftarkan luaran penelitian kepada Dirjen Kekayaan 

Intelektual, penelitian pada hibah penelitian yang dikelola oleh STTAW, 
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yang dapat berupa buku, hasil alat peraga, monograf, metode atau strategi 

dalam pelayanan di gereja, misi, pendidikan Kristen. 

  

E. STRATEGI PENCAPAIAN 

1) STT Adhi Wacana Surabaya mengimplementasikan kode etik penelitian. 

Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) 

aspek etik penelitian. 

2) Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan   

3) Ketua STT Adhi Wacana, Ketua Program Studi mendorong civitas akademika 

untuk melakukan penelitian 

4) Civitas akademika melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua STTAW dan 

Program Studi, serta mendokumentasikannya dan mempublikasikannya. 

5) Civitas akademika mempublikasikan hasil penelitiannya di publikasi ilmiah; 

teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan; produk yang 

dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan; buku ajar atau bahan ajar; atau 

hak kekayaan intelektual. 

6) Mendaftarkan hasil luaran penelitian untuk mendapatkan HaKI. 

 

F. INDIKATOR KETERCAPAIAN 

1) Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) 

aspek etik penelitian 

2) Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 

a) minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 

b) Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi 

dalam setiap 3 tahun. 

c) Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per 

program studi dalam setiap 3 tahun. 

3) Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program 

studi dalam setiap 5 tahun 

4) Jumlah tulisan ilmiah, karya penelitian, dan HaKI: 
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a) Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding 

seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 

b) Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di 

tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 5 

tahun. 

c) Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi per 5 tahun. 

 

G. PIHAK YANG TERLIBAT 

Pihak yang terlibat dalam standar hasil penelitian yakni: 

1) Ketua STTAW 

2) Waket I Akademik 

3) Ketua Program Studi  

4) Dosen 

 

H. DOKUMEN TERKAIT 

1. Statuta STTAW 

2. Pedoman Penelitian STTAW 

3. Roadmap Penelitian STTAW 

 

I. REFERENSI 

1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4) PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI 

5) Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI 

6) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SNPT 
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FORMULIR MUTU 

STANDAR HASIL PENELITIAN 
 

 

 

 

Formulir Mutu yang berkaitan dengan Standar hasil penelitian diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1. Daftar Judul Penelitian Dosen per Semester 

2. Daftar Publikasi Jurnal 

3. Daftar Luaran penelitian dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 
IV 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

DAFTAR JUDUL PENELITIAN DOSEN PER SEMESTER 

 

No. Judul Penelitian Nama Peneliti 
Tahun dan 

Semester Penelitian 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

Surabaya, …………………… 

Ketua Prodi……….. 

 

 

 

 

………………………………………… 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

DAFTAR PUBLIKASI JURNAL  

 

No. Judul Artikel Nama Peneliti 
Nama Jurnal, 

Vol. No. Tahun 
Kriteria Jurnal 

Terakreditasi Tidak  Internasional Nasional 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 

 

Surabaya, …………………… 

Ketua Prodi……….. 

 

 

 

 

………………………………………… 
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SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

DAFTAR PUBLIKASI JURNAL  

 

No. Judul Penelitian 
Nama Peneliti Bentuk Luaran 

Penelitian 
Tahun 

Perolehan 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Surabaya, …………………… 

Ketua Prodi……….. 

 

 

 

 

………………………………………… 
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