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BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Visi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah
"terwujudnya bahan penyusunan kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan, dan tersedianya sumberdaya manusia profesional di
lingkungan Kementerian Agama". Visi tersebut secara garis besar
terdiri atas dua aspek, yaitu aspek kelitbangan dan aspek
kediklatan. Untuk mencapai aspek pertama, Badan Litbang dan
Diklat memiliki misi yang salah satunya adalah "meningkatkan
kualitas hasil penelitian dan pengembangan" (Renstra Badan Litbang
dan Diklat 2015-2019).
Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan
(kelitbangan) merupakan keniscayaan. Selain dimaksudkan untuk
memenuhi tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan
program sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan secara
internal, peningkatan kualitas hasil kelitbangan juga dimaksudkan
untuk memberikan penjaminan mutu kelitbangan kepada pihak
eksternal atau pengguna terutama unit kerja eselon I selain Badan
Litbang dan Diklat di Kementerian Agama. Peningkatan kualitas
merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kultur
akademik, termasuk di dalamnya kelitbangan. Kegiatan kelitbangan
membutuhkan upaya perbaikan dan peningkatan mutu secara terus
menerus (continous improvement). Bila tidak, maka hasil kelitbangan
bukan hanya berkualitas rendah tetapi juga tidak akan dipercaya
dan dimanfaatkan oleh pihak lain.
Dalam konteks peningkatan kualitas itulah diperlukan sebuah
sistem yang dapat memberikan penjaminan mutu (quality assurance)
bahwa proses dan hasil penelitian telah memenuhi standar kualitas
tertentu. Penjaminan mutu adalah seluruh rencana tindakan
sistematis yang penting umtuk menyediakan kepercayaan yang
digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas
(Elliot,1993).
Dalam hal ini, sistem penjaminan mutu kelitbangan adalah
sebuah sistem yang bekerja pada saat pelaksanaan penelitian dan
pengembangan yang meliputi proses pelaksanaan litbang dan
keluaran litbang dalam rangka memberikan kepercayaan kepada
pihak lain terutama pengguna. Sistem bekerja dari hulu hingga hilir
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penelitian dan pengembangan yang pada gilirannya hasil penelitian
dapat dimanfaatkan oleh pihak lain dengan tingkat kepercayaan
tinggi. Sistem ini bekerja untuk mengendalikan seluruh proses
penelitian dan pengembangan sesuai dengan standar mutu baku
yang ditetapkan. Alur kerja sistem penjaminan mutu ini meliputi
penetapan standar, penyusunan
instrumen, monitoring mutu,
evaluasi mutu, penetapan tingkat mutu, dan rekomendasi.
Sistem ini dapat bekerja bila dibingkai oleh sebuah regulasi
yang mengatur formulasi sistem dan mekanisme kerja sistem.
Regulasi ini bersifat general yang selanjutnya diturunkan dalam
produk regulasi turunannya seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk
teknis,
dan
standar
operasional
prosedur
(SOP). Untuk
menghadirkan regulasi itulah, maka perlu disusun Panduan
Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengembangan
(SPMPP).
B.Tujuan dan Sasaran
Tujuan SPMPP ini adalah terjaminnya kualitas penelitian dan
pengembangan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Sasaran SPMPP adalah tercapainya proses dan keluaran
penelitian dan pengembangan yang bermutu. Proses
meliputi
persiapan,
pelaksanaan,
dan
pelaporan
penelitian
dan
pengembangan,
sedangkan
keluaran
meliputi publikasi
dan
penyusunan naskah kebijakan.
C.Manfaat
Penjaminan mutu penelitian dan pengembangan ini bermanfaat
bagi internal dan eksternal. Manfaat internal dapat dirasakan secara
personal oleh pelaksana penelitian dan pengembangan, seperti
pimpinan , peneliti, litkayasa,
dan pelaksana,
serta
secara
institusional oleh Badan Litbang dan Diklat sebagai lembaga.
Manfaat eksternal dapat dirasakan oleh pemangku kepentingan
(stakeholders)
dan pengguna (users) hasil-hasil kelitbangan baik
yang berada dalam lingkup Kementerian Agama maupun luar
Kementerian Agama.
1. Manfaat Internal
a. Meningkatkan kinerja Badan Litbang dan Diklat;
b. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan;
c. Meningkatkan akseptabilitas hasil kelitbangan;
d. Meningkatkan kualitas budaya akademik di internal Badan
Litbang dan Diklat.
2. Manfaat Eksternal:
a. Meningkatkan kepercayaan stakeholders dan users atas hasil
kelitbangan;
b. Menyediakan data dan informasi yang akurat bagi pengambil
kebijakan (policy maker) sebagai dasar penyusunan kebijakan
dan program;
c. Meningkatkan kualitas budaya akademik di kalangan pengguna
hasil litbang.
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BAB II
KEBIJAKAN PENJAMIN MUTU
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A.Arah Kebijakan Penjaminan Mutu
Arah kebijakan penjaminan mutu didasarkan pada pnnsip
sebagai beriku t:
1. Penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan
berorientasi
kepada output bermutu yang melahirkan outcome dan impact
yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan;
2. Badan Litbang dan Diklat mengarahkan dan mengendalikan
penelitian yang dilaksanakan oleh unit kelitbangan baik di Pusat
Penelitian dan Pengembangan maupun di Balai Litbang Agama;
3. Badan Litbang dan Diklat menyusun peta jalan penelitian dan
pengembangan (road map) sebagai dasar penyusunan kebijakan
jangka pendek, menengah, dan panjang agar penelitian dan
pengembangan dapat dilaksanakan secara terarah dan sinergis;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan berpegang teguh
kepada kaidah ilmiah, kode etik keprofesian, dan peraturan
perundang-undangan;
5. Penjaminan mutu berlangsung terus-menerus dengan berpegang
teguh pada standar yang ditetapkan dan perbaikan berkelanjutan
(continouse improvement);
6. Standar mutu penelitian dan pengembangan disusun, dipenuhi,
dan dikembangkan secara terus-menerus;
7. Standar mutu penelitian meliputi standar arah, standar proses,
standar hasil, standar kompetensi, standar pendanaan, standar
sarana dan prasarana, dan standar outcome;
8. Perbaikan mutu berkelanjutan meliputi seluruh aspek standar
penelitian dan pengembangan yang terdiri atas software dan
hardware, serta sumber daya manusia dan sumber daya material;
9. Penjaminan
mutu
mengakomodir mekanisme
reward
dan
punishment bagi aparatur dan unit kerja penyelenggara penelitian
dan pengembangan;
10. Pelaksanaan penjaminan mutu difasilitasi dan menjadi bagian
tidak terpisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan program
dan anggaran pada setiap unit;
11. Pelaksana penjaminan mutu adalah sebuah tim fungsional
nonstruktural yang secara organisatoris dapat dikembangkan
menjadi lembaga fungsional struktural.
B. Kerangka Sistem Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengembangan
(SPMPP)
Kerangka SPMPP secara garis besar terdiri atas 4 sub sistem,
yaitu standar
mutu,
penjaminan
mutu
(quality
assurance),
pengendalian mutu (quality controls, peningkatan mutu (quality
improvement),
dan target penjaminan mutu. Sub sistem dan
komponen SPMPP dirinci sebagai berikut:
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1. Standar Mutu
Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kualitas sebuah
prosedur kerja dan hasil kerja. Standar mutu memiliki komponen
sebagai berikut:
a. Penetapan standar mutu
b. Pengembangan standar mutu
2. Penjaminan Mutu (Quality Assurance)
Penjaminan mutu adalah serangkaian usaha yang terrencana
dan sistematis untuk menjamin proses litbang yang berkualitas
sesuai dengan standar tertentu. Penjaminan mutu dilaksanakan
oleh sebuah tim melalui mekanisme pemantauan dan penilaian
secara valid dan reliabel atas proses litbang mulai dari persiapan,
pe1aksanaan, hingga pelaporan. Pelaksanaan penjaminan mutu
meliputi:
a. Penyusunan instrumen;
b. Penilaian pencapaian standar
3. Pengendalian Mutu (Quality Controls
Pengendalian
mutu
adalah
serangkaian
usaha
yang
terrencana dan sistematis untuk mengendalikan hasillitbang yang
berkualitas sesuai dengan standar tertentu. Pengendalian mutu
dilaksanakan oleh sebuah tim melalui mekanisme pemantauan
dan penilaian secara valid dan reliabel atas hasil litbang berupa
dokumen laporan, naskah kebijakan, dan bahan publikasi hasil
litbang. Pelaksanaan pengendalian mutu meliputi:
a. Penyusunan instrumen;
b. Penilaian pencapaian standar
4. Peningkatan Mutu (Quality Improvement)
Peningkatan mutu adalah serangkaian usaha yang terencana
dan sistematis untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil
kerja litbang agar sesuai atau melebihi standar yang telah
ditetapkan. Peningkatan mutu dilaksanakan oleh pimpinan unit
dengan mengacu pada rekomendasi dari tim. Peningkatan mutu
meliputi namun tidak terbatas pada:
a. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia
penelitian
dan
pengembangan
melalui
pengembangan
kompetensi yang terdiri atas pendidikan formal, pe1atihan,
seminar, kursus, penataran, dan magang;
b. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
penelitian
dan
pengembangan;
c. Pengalokasian anggaran atas kese1uruhan proses pene1itian dan
pengembangan
yang
meliputi
persiapan,
pelaksanaan,
pe1aporan, monitoring, evaluasi, penyusunan naskah kebijakan,
dan publikasi sesuai dengan standar biaya yang telah
ditetapkan;
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d. Peningkatan kerjasama dengan tenaga ahli atau lembaga lain
yang bermanfaat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman
(knowledge and skill sharing).

5. Target penjaminan
Target penjaminan mutu meliputi:
1. Ketersediaan SDM Peneliti yang memadai dalam jumlah dan
kualitas pada unit-unit litbang;
2. Ketersediiaan konsep kebijakan yang bermutu dari hasil litbang
dalam bentuk policy paper atau policy brief;
3. Ketersediaan bahan Zpublikasi pendukung kebijakan yang relevan
dan bermutu yang dapat digunakan oleh unit teknis Kementerian
Agama dan masyarakat berupa pedoman, panduan, modul, bahan
ajar, jurnal, bulletin, dan teori atau konsep serta prototype yang
telah teruji.
Alur SPMPP dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
MANAJEMEN PELAKSANAAN
PENJAMINAN MUTU
Kepala
Badan
Litbang dan
Dlklat

TIM PENJAMINAN MUTU LlTBANG
1. Peneliti Utama/Senior (Internal)
2. Tenaga Ahli (Eksternal)

TARGET PENJAMINAN

Pimpinan
Unit

MUTU
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BABIII
ALUR KERJA KERANGKA SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
A.Penetapan Standar Mutu
Proses penjaminan mutu tidak dapat dipisahkan
dari
penetapan baku (standar) mutu yang merupakan acuan dalam
pemantauan, pengendalian, dan perbaikan mutu. Penetapan standar
mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Standar mutu ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat
melalui sebuah mekanisme dan prosedur baku;
2. Standar
mutu
ditetapkan
dan
dikembangkan
secara
berkelanjutan;
3. Standar berbentuk prosedur kerja dan forrnat./kriteria hasil kerja ;
4. Standar mutu disusun dengan memiliki indikator pencapaian yang
terukur;
5. Standar mutu mengacu pada arah kebijakan strategis Badan
Litbang dan Diklat serta kebutuhan pemangku kepentingan
(stakeholders);

6. Komponen pokok standar mutu dalam SPMPP ini minimal
meliputi:
a. Standar arah: kegiatan penelitian mengacu pada arah dan
sasaran strategis yang jelas yang dituangkan dalam pernyataan
misi dan visi serta kebijakan mutu unit kerja;
b. Standar proses: kegiatan penelitian dikelola dan dikembangkan
dengan mengikuti suatu proses baku yang terdiri atas
persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan menganut
prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas;
c. Standar hasil: hasil penelitian memenuhi kaedah universal baku
mutu ilmiah, didokumentasikan, dan dideseminasikan melalui
forum ilmiah di tingkat lokal, nasional, regional, maupun
internasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral
dan etika, serta dipublikasikan melalui media cetak dan / atau
online;
d. Standar kompetensi: kegiatan penelitian dilakukan oleh tenaga
peneliti yang kompeten dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah
universal;
e. Standar pendanaan: pendanaan kegiatan penelitian mengikuti
standar biaya sesuai peraturan perundang-undangan
yang
dilandasi atas prinsip akuntabilitas;
f. Standar sarana dan prasarana: kegiatan penelitian didukung
oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan data dan
informasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan;
g. Standar outcome: hasil penelitian dan pengembangan memiliki
dampak langsung dan/ atau tidak langsung yang terukur pada
peningkatan
kinerja Kementerian Agama dan perbaikan
kehidupan masyarakat.
7. Standar mutu dijabarkan dalam bentuk manual mutu, yaitu
peraturan atau ketentuan yang mencakup penjelasan atau
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gambaran tentang prosedur kerja dan/ atau format dokumen yang
harus dilaksanakan
dan dipenuhi oleh pelaksana kegiatan
penelitian dan pengembangan. Manual mutu terdiri atas:
a. Panduan, yaitu peraturan yang disusun oleh Badan Litbang dan
Diklat dan berlaku mengikat secara nasional di lingkup Badan
Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
b. Petunjuk Pelaksanaan, yaitu peraturan turunan dari Panduan
yang berisi operasional pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh
Badan Litbang dan Diklat dan berlaku mengikat secara nasional
di lingkup Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
c. Petunjuk Teknis, yaitu peraturan turunan
dari Petunjuk
Pelaksanaan yang berisi teknis pelaksanaan kegiatan yang yang
disusun oleh unit kerja dan berlaku pada unit kerja terkait;
d. Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu bagan alur kerja
yang berisi tatacara dan prosedur kerja dengan tolok ukur
waktu, biaya, dan hasil yang terukur dengan format sesuai
peraturan perundang-undangan.
B. Penyusunan Instrumen
Instrumen penjaminan mutu adalah alat ukur pencapaian mutu
yang disusun dan digunakan untuk menentukan tingkat mutu
litbang secara kualitatif dan/ atau kuantitatif. Instrumen penjaminan
mutu disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Instrumen disusun dengan mengacu pada standar mutu dan
manual mutu;
2.Instrumen
disusun dengan mengikuti prinsip validitas dan
reliablilitas;
3.Instrumen meliputi instrumen penjaminan mutu dan instrumen
pengendalian mutu;
4.Instrumen
penjaminan mutu disusun dan digunakan untuk
mengukur pencapaian standar pada proses pelaksanaan litbang,
sedangkan instrumen pengendalia mutu disusun dan digunakan
untuk mengukur pencapaian standar pada hasil pelaksanaan
litbang;
5. Penyusunan instrumen penjaminan mutu mengacu pada standar
mutu yang telah ditetapkan;
6.Instrumen penjaminan mutu harus memenuhi kaidah validitas
dan reliablitas.
C.Monitoring dan Evaluasi Mutu
Untuk mengukur tingkat pencapaian standar mutu, dilakukan
monitoring dan evaluasi dengan ketentuan:
1. Penilaian pencapaian standar mutu dilakukan me1alui monitoring
dan evaluasi;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi proses dan keluaran
penelitian dan pengembangan;
3. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu
darr/ atau
oleh seseorang
atau
seke1ompok orang yang
direkomendasikan oleh Tim Penjaminan Mutu;
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4. Hasil monitoring disusun dan dilaporkan
5. Petugas monitoring ditugaskan oleh pimpinan unit kerja;
6. Monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang terstandar
yang disusun oleh Tim Penjaminan Mutu.
D.Penetapan Tingkat Mutu
Tim Penjaminan Mutu menetapkan tingkat pencapaian mutu
dengan ketentuan:
1. Tingkat
pencapaian
mutu
ditetapkan
berdasarkan
hasil
monitoring dan evaluasi;
2. Tingkat mutu ditetapkan melalui proses sidang penetapan mutu
dan dituangkan dalam surat keputusan Tim Penjaminan Mutu;
3. Sidang penetapan
mutu dihadiri sekurang-kurangnya
oleh
separuh lebih satu dari jumlah anggota Tim;
4. Penetapan tingkat mutu bersifat final dan mengikat;
5. Tingkat mutu ditetapkan untuk setiap kegiatan penelitian yang
meliputi sebagian atau keseluruhan standar;
6. Tingkat mutu terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu:
a. melebihi standar (kategori A);
b. sesuai standar (kategori B);
c. belum sesuai standar (kategori C);
7. Penilaian atau evaluasi yang disampaikan pihak lain atas proses
dan hasil penelitian dan pengembangan dapat dipertimbangkan
oleh Tim Penjaminan Mutu sebagai salah satu dasar penilaian
tingkat pencapaian mutu selama tidak bertolak belakang dengan
hasil monitoring dan evaluasi;
8. Dalam hal terdapat persengketaan atas penetapan tingkat mutu,
penyelesaian atas persengketaan tersebut menjadi kewenangan
pimpinan unit.
E. Rekomendasi
Dengan mengacu pada penetapan
tingkat mutu, Tim
Penjaminan Mutu menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan
unit dengan ketentuan:
1. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang memiliki tingkat
mutu dengan kategori A mendapat rekomendasi sebagai berikut:
a. Hasil penelitian dipublikasikan di media internal dan Zatau
eksternal, dalam dan/ atau luar negeri, cetak darr/ atau online;
b. Petugas penelitian dan pengembangan bersangkutan mendapat
penghargaan sesuai dengan kebijakan pimpinan.
2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang memiliki tingkat
mutu dengan kategori B mendapat rekomendasi sebagai berikut:
a. Hasil penelitian dipublikasikan di media internal darr/ atau
eksternal, dalam darr/ atau luar negeri, cetak darr/ atau online;
b. Petugas penelitian dan pengembangan bersangkutan mendapat
saran perbaikan seperlunya.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang memiliki tingkat
mutu dengan kategori C mendapat rekomendasi sebagai berikut:
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a. Hasil penelitian belum dapat dipublikasikan di media internal
dan / atau eksternal, dalam darr/ atau luar negeri, cetak
darr/ atau online;
b. Petugas penelitian dan pengembangan terkait mendapat saran
perbaikan dan peningkatan kompetensi.
F. Pemenuhan Standar Mutu
Standar Mutu dipenuhi dengan memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:
1. Tim Penjaminan Mutu memberi arahan dan bimbingan pada
pelaksana
penelitian
dan
pengembangan
terkait
upaya
pemenuhan mutu;
2. Pelaksana penelitian dan pengembangan memahami standar mutu
yang harus dicapai serta indikator ketercapaiannya;
3. Pelaksana penelitian dan pengembangan berupaya memenuhi
setiap indikator pencapaian;
4. Pimpinan unit memberi bantuan, fasilitas, saran dan prasarana
untuk mencapai mutu sesuai dengan peraturan perundangundangan;
5. Pimpinan unit melakukan pemetaan mutu berdasarkan evaluasi
diri lembaga dan rekomendasi dari Tim Penjaminan Mutu;
6. Pimpinan unit berupaya melakukan pemenuhan standar mutu
pada setiap proses dan hasil penelitian dan pengembangan;
7. Pemimpin unit memberikan pembagian tugas dan tanggung jawab
yang jelas sehingga pemenuhan standar dapat dikontrol dengan
mudah;
8. Pimpinan unit mengembangkan sistem informasi pencapaian
mutu atau profil mutu berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;
9. Pimpinan unit menyusunan rencana pemenuhan standar mutu
baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang;
10. Pimpinan unit mengevaluasi proses pememuhan standar mutu
yang dilakukan oleh unit kerjanya sehingga diketahui tingkat
ketercapaian,
faktor pendukung
dan penghambat
upaya
pemenuhan standar mutu;
11. Pimpinan unit menyampaikan pelaporan pemetaan mutu kepada
Badan Litbang dan Diklat;
12. Pimpinan unit menyediakan data mutu untuk kepentingan
akreditasi, kebijakan peningkatan mutu, fasilitasi, pemenuhan
standar, perencanaan program, dan audit kinerja;
13. Unit Kerja yang telah mencapai atau memenuhi standar mutu
dapat mengembangkan ke standar yang lebih tinggi.
G.Pengembangan Budaya Akademik
Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja kelitbangan menuntut
kompetensi akademik yang tinggi. Tuntutan tersebut semakin kuat
dengan adanya sistem penjaminan mutu yang meniscayakan
hadirnya kualitas dan profesionalitas. Untuk memenuhi hal tersebut,
diperlukan budaya akademik yang juga berkualitas. Setiap unit kerja
9

berupaya menanamkan budaya akademik berkualitas dengan cara
namun tidak terbatas pada:
1. Menyediakan sumber bacaan dalam bentuk manual dan digital;
2. Menyediakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang
andal;
3. Memfasilitasi kegiatan ilmiah yang menunjang
peningkatan
kualitas penelitian dan pengembangan;
4. Menyediakan
jurnal
danj atau
majalah
ilmiah
nasional
terakreditasi dan internasional terindeks;
5. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan tenaga ahli danj atau
lembaga akademik.
6. Memfasilitasi pemagangan pegawai di unit kerja lain dan
pendampingan senior kepada yunior;
7. Mendesain lingkungan kerja yang mendukung berkembangnya
budaya akademik;
8. Mendorong dan mengarahkan
peneliti, litkayasa,
dan staf
pelaksana untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan
formal dan non formal;
9. Mengembangkan
semangat
untuk
membangun
kejujuran,
pemikiran kritis, original, inovatif, serta terbuka terhadap kritik
dan masukan.
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BABIV
MANAJEMEN PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU
A.Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengembangan (TPMPP)
Tugas penjaminan mutu secara fungsional dilaksanakan oleh
Tim Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengembangan (TPMPP).
Pembentukan, pelaksanaan tugas, dan fasilitasi TPMPP mengacu
kepada ketentuan sebagai berikut:
1. Organisasi TPMPP
a. Organisasi TPMPP terdiri atas TPMPP Badan, TPMPP Pusat dan
TPMPPBalai;
b. Organisasi TPMPP Badan merupakan gugus tugas penjaminan
mutu penelitian dan pengembangan pada Badan Litbang dan
Diklat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala
Badan Litbang dan Diklat;
c. Organisasi TPMPP Pusat merupakan gugus tugas penjaminan
mutu penelitian dan pengembangan pada Pusat Penelitian dan
Pengembangan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
d.Organisasi TPMPP Balai merupakan gugus tugas penjaminan
mutu penelitian dan pengembangan pada Balai Litbang Agama
yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai
Litbang Agama;
e. Struktur
organisasi TPMPP terdiri atas
seorang ketua
merangkap
anggota, sekretaris merangkap
anggota, dan
anggota;
f. Jumlah
personel TPMPP disesuaikan
dengan kebutuhan,
ketersediaan sumber daya manusia, dan kemampuan anggaran;
g. Personel TPMPP terdiri atas peneliti utama, atau peneliti madya,
dan tenaga ahli dari luar unit kerja;
h. Pemilihan personel TPMPP mempertimbangkan kompetensi,
pengalaman, dedikasi, dan integritas.
2. Kewenangan TPMPP
Kewenangan TPMPP bersifat kelembagaan dan tidak secara
individual yang terdiri atas:
a. TPMPPBadan
1)Mereviu hasil penilaian pencapaian standar mutu yang
dilaksanakan oleh TPMPPPusat dan TPMPPBalai;
2) Menilai pencapaian standar mutu atas proses dan hasil
penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan secara
kolaboratif antar Puslitbang;
3) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Litbang dan
Diklat terkait pencapaian standar mutu dan peningkatan
mutu penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan
secara kolaboratif antar Puslitbang;
4) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Badan Litbang dan
Diklat terkait hasil reviu atas hasil penilaian pencapaian
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standar mutu yang dilaksanakan
TPMPPBalai.

oleh TPMPP Pusat dan

b. TPMPPPusat
1)Menilai pencapaian standar mutu atas proses dan hasil
penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan
oleh
Puslitbang terkait;
2) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Puslitbang terkait
ten tang pencapaian standar mutu dan peningkatan mutu
penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan
oleh
Puslitbang tersebut;
c. TPMPPBalai
1)Menilai pencapaian standar mutu atas proses dan hasil
penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Balai
Litbang Agama terkait;
2) Memberikan rekomendasi kepada Kepala Balai Litbang Agama
terkait tentang pencapaian standar mutu dan peningkatan
mutu penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh
Balai Litbang Agama tersebut;
3. Tugas dan Fungsi
Tugas
TPMPP adalah
melaksanakan
penilaian
atas
pencapaian standar mutu melalui monitoring dan evaluasi
terhadap
proses
dan
hasil
kelitbangan
sesuai
dengan
kewenangannya. Adapun fungsi TPMPPadalah:
a. Penilaian atas pencapaian standar mutu penelitian dan
pengembangan;
b. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian;
c. Pemberian arahan dan bimbingan terkait upaya peningkatan
mutu penelitian dan pengembangan;
4. Fasilitasi
TPMPP Badan difasilitasi oleh Sekretariat Badan Litbang dan
Diklat, TPMPP Pusat difasilitasi oleh Puslitbang terkait, dan
TPMPP Balai difasilitasi oleh Balai Litbang Agama terkait. Bentuk
fasilitasi meliputi:
1) Sarana prasarana dan perlengkapan kerja Tim;
2) Biaya pelaksanaan tugas dan fungsi Tim;
3) Fasilitas lain yang menunjang sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.
B. Manajemen Pelaksanaan Tim
Manajemen pelaksanaan tugas TPMPP meliputi perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dengan ketentuan:
1. TPMPP mengusulkan perencanaan kerja kepada pimpinan unit
kerja terkait;
2. TPMPP melaksanakan tugas TPMPP setelah mendapatkan Surat
Keputusan dari pimpinan unit kerja terkait;
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3. TPMPP dievaluasi oleh pimpinan unit kerja terkait;
4. TPMPP menyampaikan
pelaporan pelaksanaan
kegiatan kepada pimpinan unit kerja terkait.

tugas

setiap

C. Pertanggungawaban Tim
1. TPMPP Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Litbang
dan Diklat, TPMPP Pusat bertanggung jawab kepada Kepala
Puslitbang terkait, dan TPMPP Balai bertanggung jawab kepada
Kepala Balai Litbang Agama terkait;
2. Pertanggung jawaban TPMPP dilaksanakan dengan menyampaikan
laporan pertanggungjawaban;
3. Laporan pertanggungjawaban
disampaikan pada setiap akhir
tahun anggaran;
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BABV
PENUTUP

Panduan ini disusun dengan mengadopsi dan mengadaptasi
substansi,
sistematika,
dan diktum yang sudah tertuang dalam
peraturan tentang penelitian dan pengembangan yang terdapat di
internal Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama maupun di unit
kerja/ instansi lain. Melalui Panduan ini diharapkan proses dan hasil
penelitian dan pengembangan
pada Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama mencapai tingkatan kualitas sesuai standar yang
ditetapkan. Untuk itu, setiap pelaksana penelitian dan pengembangan,
baik
pimpinan,
peneliti,
litkayasa,
maupun
pelaksana,
agar
memedomaninya secara konsisten.
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