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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN PENELITIAN
I.TUJUAN
Prosedur ini memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem penialain
proposal Penelitian untuk memastikan sistem penilaian proposal berlangsung
sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
II. RUANG LINGKUP
Prosedur ini berlaku untuk semua jenis penelitian yang diajukan untuk
didanai oleh Dana Yayasan Pendidikan Getsempena yang membawahi
STKIP Bina Bangsa Getsempena. Perolehan dan penelitian ditentukan
oleh reviewer internal dan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat STKIP Bina Bangsa Getsempena.
III. DEFINISI
3.1 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah
Ketua Lembaga PenelitianAkper dharma wacana, penanggung jawab
pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku sesuai dengan
kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua pihak.
3.2 Penelitian adalah percobaan laboratorium atau lapangan, Penelitian
Tindakan Kelas, studi Pustaka, analisis dilakukan oleh peneliti untuk
menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk,
formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, asas, kebijakan, konsep
, teori dan lain-lain.
3.3 Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Akper
dharma wacana yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian,
pemangku kepentinganuntuk melaksanakan penelitian sesuai dengan
proposal dan kontrak kerja yang telah ditetapkan.
3.4 Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatanagi kontrak kerja
dengan Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab terhadap
pencapaian target penelitian.
3.5 Anggota Peneliti adalah peneliti pembantu atau tim yang
bekerjasama dengan ketua peneliti dalam melaksanakan penelitian dan
tercapainya target penelitian.
3.6 Penilai/reviewer adalah dosen/ peneliti yang karena kepakarannya
dimint oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi
proposal, memonitoring dan mengevaluasi sesuai dengan kompetensi
bidang ilmunya.
3.7 Desk Evaluasi adalan bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf
administrasiLembaga Penelitian Akper dharma wacana dengan fokus
penilaian pada pernyaratan teknis dan administrasi proposal.
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IV. RINCIAN DAN PROSEDUR
4.1 Prosedur penilaian proposal penelitian melalui desk evaluasi yang
melibatkan reviwer internal.
4.2 Ketua lembaga penelitian mengrimkan surat pengantar penilaian
proposal kepada reviewer internal.
4.3 Reviwer internal melakukan penilaian desk evaluasi melalui form
penilaianyang ditetapkan.
4.4 Tim unit penjaminan mutu dan ketua lembaga penelitian melakukan
kajian terhadap hasil penilaian reviwer.
4.5 Setelah dikaji oleh tim, Ketua lembaga penelitian menetapkan
proposal yang lolos untuk dibahas melalui seminar proposal
penelitian.
4.6 Proses selesai.

Bagan Prosedur Penilaian Penelitian
Desk evaluasi yang melibatkan reviwer
internal.
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1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) AKPER Dharma Wacana Metro
2. Standar hasil penelitian AKPER Dharma Wacana Metro
3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
di Perguruan Tinggi Edisi X 2016.

