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KEPUTUSAN DIREKTUR 
PROGRAM  PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH YOGYAKARTA 

No :02/SK.PPs-UMY/I/2016 
 

Tentang 
STANDAR PENELITIAN DAN PUBLIKASI 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

 
Bismillahirrahmaanirrahim 

 
Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setelah : 

Menimbang      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah 
dikeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/SK-
UMY/XII/2014 tentang Standar Akademik Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

2. Bahwa untuk pelaksanaan Standar Akademik Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diperlukan 
Peraturan Direktur Program Pascasarjana sebagai penjabaran 
dari Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam poin 1. 

3. Bahwa untuk pelaksanaan Penelitian dan Publikasi di lingkungan 
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Direktur. 

 
Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi. 

5. Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kerangka Kualifikasi 
Nasional Indonesia. 

6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 
02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

7. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/2013 tentang Statuta 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 
Memperhatikan      : Keputusan Rapat Koordinasi Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tanggal 8 Desember 2015. 
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Menetapkan     

 
 
 
: 

MEMUTUSKAN 
 

 
PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA TENTANG STANDAR PENELITIAN 
DAN PUBLIKASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 
 
 

Pasal 1 
Ketentuan Umum 

1. Penelitian dosen adalah kegiatan ilmiah dosen untuk 
menemukan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni 
dalam mata kuliah yang diampunya; 

2. Penelitian mahasiswa adalah kegiatan ilmiah mahasiswa untuk 
menemukan dan mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni 
dalam rangka penyelesaian tesis atau disertasi. 

 
 

Pasal 2 
Standar Penelitian Program Pascasarjana 

Ruang lingkup Standar Penelitian Program Pascasarjana terdiri atas: 

1. Standard sarana dan prasarana penelitian; 
2. Standard pengelolaan penelitian; 
3. Standard pendanaan dan pembiayaan penelitian; 
4. Standard peneliti; 
5. Standard penilaian penelitian; 
6. Standard proses penelitian; 
7. Standard isi penelitian; 
8. Standard hasil penelitian; 
9. Standard kerjasama penelitian Luar Negeri. 

 
 

Pasal 3 
Standard sarana dan prasarana penelitian 

1. Sarana dan prasarana penelitian program pascasarjana terdiri 
dari sumber dana, fasilitas laboratorium, jejaring dan 
perpustakaan; 

2. Universitas menyediakan laboratorium bagi dosen untuk 
melakukan penelitian di lingkungan kampus; 

3. Universitas menyediakan pusat informasi ilmiah berupa 
perpustakaan online dan perpustakaan. 
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Pasal 4 

Standard pengelolaan penelitian 

1. Setiap program studi memiliki rencana induk penelitian dalam 
bentuk dokumen Rencana Induk Penelitian di tingkat universitas 
atau pascasarjana; 

2. Pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan kegiatan penelitian dilakukan oleh LP3 UMY sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. 

 
 

Pasal 5 
Standard pendanaan dan pembiayaan penelitian 

1. Sumber dana penelitian program pascasarjana dalam 
pelaksanaan penelitian rerata lebih dari atau sama dengan 18 
juta (≥ 18 jt) rupiah per dosen yang ditugaskan per tahun dari 
berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri dalam 
bentuk program hibah penelitian bersaing; 

2. Ketua Prodi bertugas memenuhi standard pembiayaan dengan 
merencanaan agenda penelitian per tahun dan menugaskan 
kepada setiap dosen di lingkungan Program Studi yang 
bersangkutan; 

3. Program fellowship dan atau program post doctoral atau visiting 
profesor melalui prosedur yang diketahui oleh Ketua Jurusan dan 
Direktur Pascasarjana; 

4. Universitas menyediakan dana penelitian dosen pascasarjana 
sebesar Rp 18.000.000,-; 

5. Universitas menyediakan bantuan dana penelitian untuk 
mahasiswa secara kompetitif; 

6. Universitas menyediakan dana penelitian untuk dosen tamu 
(visiting profesor); 

7. Universitas dapat menggali dana penelitian dari SPP mahasiswa, 
CSR perusahaan dan sumber lain. 

 
 

Pasal 6 
Standard peneliti 

1. Peneliti di program pascasarjana adalah dosen yang ditugaskan 
(DT) di semua program studi sesuai dengan penugasan dosen 
dan mahasiswa program pascasarjana; 

2. Mahasiswa yang bekerjasama penelitian dengan dosen adalah 
mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis atau disertasi; 

3. Seorang dosen harus memiliki identitas di lembaga pengindeks 
dengan mendaftarkan diri untuk mengetahui H-indeks. 
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Pasal 7 

Standard penilaian penelitian 

1. Standard penilaian penelitian merupakan kriteria minimal 
penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan 
memenuhi kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan 
dengan mempublikasikannya; 

2. Penilaian hasil penelitian Dosen Pascasarjana dinilai oleh Tim 
Sejawat yang dikordinasikan oleh LP3M; 

3. Hasil penelitian dosen pascasarjana harus memenuhi penilaian 
pihak eksternal yang dibutkikan dengan terpublikasikannya di 
Jurnal Internasional Terindeks Scopus atau Thomson dan atau 
Jurnal Nasional Terkreditasi atau buku referensi; 

4. Ketua Prodi atau Dosen Prodi yang ditugaskan bertugas untuk 
memonitoring kualitas penelitian dosen dan mahasiswa agar 
sesuai dengan standard; 

5. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam 
rangka penyusunan tugas akhir thesis dan disertasi berdasarkan 
ketentuan  yang dibuat oleh Program Studi.  

 
 

Pasal 8 
Standard proses penelitian 

1. Standard proses penelitian adalah kriteria tentang kegiatan 
penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 
pelaporan; 

2. Standard proses penelitian mahasiswa magister dan doktor 
diatur lebih lanjut dalam peraturan penyusunan tesis dan 
disertasi beserta standard operating procedure yang ditetapkan 
oleh Direktur; 

3. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 
secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 
akademik. 

 
 

Pasal 9 
Standard isi penelitian 

1. Standard isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang 
kedalaman, kebaruan dan keluasan materi penelitian; 

2. Kedalaman tesis dan disertasi diukur dari kebaruan temuan yang 
dihasilkan dari hasil penelitian sebelumnya pada isu yang dikaji; 

3. Keluasan tesis dan disertasi diukur dari tingkat generalisasi dari 
temuan penelitian; 
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4. Kebaruan tesis diukur dari jumlah rujukan yang berasal dari 
jurnal nasional dan jurnal internasional yang terkait minimal 
berjumlah 50 artikel selama periode lima tahun terakhir dan 
jumlah buku yang berjumlah minimal 25 buku; 

5. Kebaruan isi disertasi diukur dengan diukur dari jumlah rujukan 
yang berasal dari jurnal nasional dan jurnal internasional yang 
terkait minimal berjumlah 75 artikel selama periode lima tahun 
terakhir dan jumlah buku yang berjumlah minimal 50 buku. 

 
 

Pasal 10 
Standard Hasil Penelitian Mahasiswa 

1. Standard hasil penelitian merupakan minimal tentang mutu hasil 
penelitian; 

2. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 
akademik; 

3. Hasil penelitian mahasiswa program magister wajib 
dipublikasikan di Jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 
nasional belum terakreditas atau jurna linternasional terindeks; 

4. Hasil penelitian mahasiswa program magister harus 
dipublikasikan sekali sebelum lulus dalam seminar nasional atau 
seminar internasional; 

5. Hasil penelitian mahasiswa doktoral wajib disajikan dalam 
seminar internasional sebagai syarat kelulusan; 

6. Hasil penelitian disertasi wajib dipublikasikan dalam jurnal ilmiah 
internasional atau dua artikel di jurnal nasional terkreditasi 
sebagai syarat kelulusan; 

7. Hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal dapat ditulis 
bersama mahasiswa dan dosen pembimbing dengan urutan 
penulis mahasiswa pada urutan pertama dan diikuti dengan 
nama dosen pembimbing utama dan seterusnya; 

8. Hasil penelitian yang dipublikasikan oleh mahasiswa di jurnal 
wajib memuat afiliasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
dengan menulis nama aslinya dan tidak menterjemahkan ke 
dalam bahasa Inggris serta Prodi dan lembaga yang 
menugaskannya dalam bahasa Inggris; 

9. Pada jurusan eksakta program penelitian diproyeksikan 
memperoleh HAKI/dosen/lima tahun; 

10. HAK Paten atau HAKI yang diperoleh diatas namakan dosen dan 
mahasiswa dan UMY. 
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Pasal 11 
Standard Penelitian Dosen 

1. Penelitian dosen harus memiliki agenda penelitian yang jelas dan 
terukur sesuai dengan agenda penelitian program studi  (sesuai 
visi program studi); 

2. Seorang dosen di lingkungan Pascasarjana mampu 
mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah nasional terakreditasi 
minimal satu artikel/tahun dan sebuah artikel di jurnal 
internasional bereputasi minimal satu artikel/dua tahun; 

3. Seorang dosen pascasarjana mampu mempublikasikan satu buku 
referensi/dua tahun; 

4. Seorang dosen pascasarjana dari Prodi Eksakta mampu 
menghasilkan satu HAKI/Paten/dua tahun. 

 
 

Pasal 12 
Standard Penelitian Kerjasama Luar Negeri 

1. Program pascasarjana dan program studi melakukan penelitian 
kolaboratif dengan peneliti dari universitas bereputasi minimal 
satu judul/tahun; 

2. Peneliti dari universitas bereputasi memiliki H-indeks diatas 4 
Scopus dan merupakan anggota editor dari jurnal internasional 
bereputasi; 

3. Peneliti dari Program Studi di lingkungan Pascasarjana 
memanfaatkan penelitian kolaborasi belajar guna meningkatkan 
kemampuan penelitian dan publikasi.  

 
 

Pasal 13 
Dokumen Elektronik 

1. Program Studi wajib menyimpan dan mengupload semua 
dokumen elektronik hasil karya dosen dan mahasiswa dalam 
situs Prodi dan situs Pascasarjana domain publikasi; 

2. Paper dan buku karya dosen diunggah di situs Prodi seutuhnya 
kecuali ada perjanjian komersial dengan penerbit; 

3. Sekretaris Prodi bertugas memantau kinerja H-Indeks dosen dari 
Google Scholar dan Scopus atau situs lain yang relevant 
(Researchgate); 

4. Petugas admin prodi bertugas menggunggah dan memelihara 
hasil karya dosen dan mahasiswa dalam situs Prodi. 
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Pasal 14 
Penghargaan dan Sanksi 

1. Dosen dan pengurus Prodi yang dapat memenuhi dan melebihi 
standard minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 11 diatas 
mendapat penghargaan dari Program Pascasarjana dan 
Universitas; 

2. Dosen di lingkungan Pascasarjana yang tidak dapat memenuhi 
standard sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 akan 
mendapat sanksi dari Kaprodi sesuai dengan peraturan 
kepegawaian; 

3. Setiap doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakrta berhak 
mendapatkan insentif sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus 
ribu rupiah) per bulan yang berlaku selama satu tahun; 

4. Kaprodi dan Sekprodi yang tidak memenuhi standard 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 diatas akan mendapat 
sanksi dari Direktur Pascasarjana sesuai dengan peraturan 
kepegawaian; 

5. Kaprodi dan Direktur menggunakan SKP Penelitian dan Publikasi 
Dosen untuk keperluaan Promosi dan Demosi dosen; 

6. Demosi bagi dosen yang tidak memenuhi syarat minimal 
penelitian dan publikasi dalam bentuk pemindahan homebase 
dosen ke program non-pascasarjana yang diusulkan Kaprodi dan 
direktur kepada Rektor. 

 
 

Pasal 15 
Pelaporan Kinerja Penelitian Dosen 

1. Periode penilaian dilakukan setiap September tahun akademik 
berdasarkan pengumpulan prestasi kerja pegawai/sasaran 
kinerja pegawai (SKP) di tingkat universitas pada masing-masing 
indikator yang telah ditetapkan; 

2. Data SKP yang dikumpulkan oleh Biro Sumberdaya Manusia 
(BSDM) dicopy rangkap dua untuk Prodi dan Program 
Pascasarjana; 

3. Sekretaris Prodi menilai kinerja penelitian danri data SKP; 
4. Sekretaris Direktur Bidang Sumberdaya merekap dan menilai SKP 

dosen untuk dievaluasi guna pengajuan insentif doktor ke Rektor 
cc. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. 

 
 
 
 
 
 
 



Page 8 of 8 

 

Pasal 16 
Aturan Peralihan dan Penutup 

1. Semua aturan tentang tesis dan disertasi dinyatakan tidak 
berlaku sepanjang tidak sesuai dengan peraturan ini; 

2. Semua standard diatas harus diatur lebih lanjut dalam Standard 
Operating Procedure dan paling lambat disusun enam bulan dari 
tanggal dikeluarkan peraturan ini; 

3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan peraturan 
dibawahnya harus menyesuaikan paling lambat enam bulan dari 
tanggal penetapan peraturan ini. 

   
Ditetapkan di : Yogyakarta 

Tanggal : 5 Januari 2016 
Direktur, 

 
 
 

Dr. Achmad Nurmandi, M.Sc 
NIK 19631130199104 163 012 

 
 

 
 


