
 



 

SOP MBKM LAPORAN PENELITIAN 

 

1. TUJUAN 

1.1 Memberikan penjelasan bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Pancasetia tentang tata cara MBKM laporan penelitian 

1.2 Sebagai pedoman bagi Tim Penyusun untuk melaksanakan MBKM bidang penelitian. 

 

2. Dasar Pelaksaan Penelitian 

 
Dasar pelaksanaan penelitian adalah ketentuan formal penyelengggara perguruan tinggi, yaitu: 

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka 

Belajar Kampus Merdeka adalah Hak  Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. 

Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan 

tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan 

hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi 

diantaranya, sebagai berikut: 

1. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003,  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

4. Buku Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Bidang Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Pancasetia. 
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3. Prosedur Laporan Penelitian  

      Sistematika Penulisan 

Usulan Penelitian STIE Pancasetia maksimum  berjumlah   20  halaman  (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman  pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan  

lampiran),  yang ditulis  menggunakan font  Times New Roman ukuran  12  dengan jarak  

baris  1,5  spasi kecuali ringkasan  satu  spasi  dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika 

sebagai berikut. 

1.      Halaman  Sampul              (Lampiran 1) 

 

2.    Halaman  Pengesahan     (Lampiran 2) 

 

3.     Daftar Isi 

 

4.    Ringkasan                           (maksimum satu halaman) 

 

Kemukakan  masalah  dan  tujuan  yang  ingin  dicapai  serta  target  khusus  yang 

ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana 

kegiatan yang diusulkan. 

5.   BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi 

(keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan serta 

penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan ipteks-sosbud. 

Serta jelaskan juga apa keterbaruan dari penelitian yang akan diteliti dengan penelitian 

terdahulu. 

 

 

 

 



6.  BAB 2. TINJAUAN  PUSTAKA 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti,  gunakan pustaka acuan primer 

(jumal dan HKI) yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada 

jumal  ilmiah. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang 

sudah dicapai, termasuk peta jalan penelitian. 

7. BAB 3. METODE  PENELITIAN 

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian (fishbone diagram) yang menggambarkan apa 

yang sudah  dilaksanakan dan apa yang akan dikerjakan untuk selama satu tahun perode 

penelitian berikutnya.  Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan pentahapan 

yang jelas,  mulai  dari mana,  bagaimana luaran tahunannya, lokasi penelitian, dan 

indikator capaian yang terukur. 

8.  BAB 4. JADWAL PENELITIAN 

Jadwal  Penelitian 

Jadwal Penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang 

diajukan dan sesuai dengan format pada Lampiran 4. 

9.  Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka  disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan  abjad 

nama  pengarang, tahun, judul  tulisan, dan sumber.  Hanya  pustaka  yang  dikutip 

dalam usulan penelitian  yang dicanturnkan  dalam Daftar Pustaka. 

 

 


