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Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa Universitas Diponegoro 
dalam mewujudkan visi-misinya untuk menjadi universitas riset pada kenyataannya harus 
mampu merubah paradigma civitas akademiknya tentang kegiatan riset. Termasuk 
didalamnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan implementasi penjaminan mutu 
universitas harus berjalan selaras dan seimbang. Pengamalan Tridharma perguruan tinggi 
yang saat ini masih dirasa belum maksimal khusunya kegiatan penelitian, sehingga 
diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas perkuliahan dan 
labaratorium yang mendukung aktifitas riset. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan 
dibahas mengenai beberapa permasalahan terkait implementasi penjaminan mutu 
universitas dan pengembangan kemampuan kelembagaan. Serta berbagai tantangan yang 
mempengaruhi terutama yang berkaitan dengan kesiapan Univeristas Diponegoro menjadi 
universitas riset. 

 Permasalahan pertama yang ingin dibahas adalah tentang bagaimana proses Undip 
untuk menjadi univeristas riset serta faktor pendukung dan kendala dalam proses menjadi 
universitas riset. Peranan dan evaluasi penjaminan mutu dan penguatan kemampuan 
kelembagaan. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merujuk pada tipe 
penelitian Deskriptif-Analitis. Subyek dalam penelitian ini adalah Universitas Diponegoro 
dengan melibatkan informan yaitu Pimpinan Undip, Ketua Lembaga Undip, Ketua 
Jurusan/Program Studi di lingkungan Undip. Teknik pengumpulan dan analisis data ini 
mengacu pada wawancara, observasi, dokumentasi, serta pengolahan data melalui editing 
dan coding. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses Undip untuk menjadi 
universitas riset sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat pada pengembangan 
insfrastuktur mulai dengan pembangunan gedung fakultas-fakultas yang berpusat di 
Tembalang. pembangunan laboraturium, dan ICT centre, yang mendukung aktifitas riset.  
Meskipun saat ini Undip tengah berfokus pada penguatan fasilitas untuk riset, namun juga 
perlu diperhatikan mengenai pengembangan sumber daya manusia terutama dosen, 
perubahan mindset civitas akademika, penguatan kelembagaan, memaksimalkan 
pelaksanaan penjaminan mutu universitas serta dukungan dana dan kemampuan 
kerjasama untuk melaksanakan kegiatan riset. 
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