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STANDAR HASIL PENELITIAN 

UNIVERSITAS CENDERAWASIH 

 

 

MANUAL PENETAPAN STANDAR 

 

Visi 

 

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter 

budaya dan berwawasan lingkungan. 

 

 

Misi 

 

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan; 

2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya 

dan berwawasan lingkungan; 

3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi 

 

 

Rasional Standar Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. Hasil penelitian mahasiswa yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas 

akhir/skripsi/thesis/disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 

Dalam rangka menjamin hasil penelitian di Universitas Cenderawasih sesuai dengan tuntutan 

standar nasional pendidikan tinggi dan visi serta misi universitas maka perlu ditetapkan 

standar hasil penelitian.   

 

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian 

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor I 

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

4. Reviewer penelitian 

5. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih 

6. Ketua Program Studi 
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7. Peneliti 

8. Dosen pembimbing skripsi dan tesis 

9. Promotor dan copromotor disertasi 

 

Definisi Istilah 

1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang   

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 

budaya akademik. 

4. Penelitian mahasiswa adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas 

akhir/skripsi/thesis/disertasi. 

5. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian 

 

Pernyataan Standar Hasil Penelitian 

No Pernyataan Standar Indikator 

1. 1. Penelitian dilakukan untuk  pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa 

2. Penelitian harus menggunakan kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik setiap kali 

melaksanakan kegiatan penelitian. 

3. Penelitian mahasiswa dilakukan untuk  

memenuhi capaian pembelajaran lulusan.  

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan 

tidak bersifat rahasia serta tidak mengganggu 

kepentingan umum atau nasional wajib 

dipublikasikan pada jurnal nasional atau jurnal 

nasional terakreditasi atau jurnal internasional. 

1. Roadmap penelitian 

Universitas 

Cenderawasih sesuai 

dengan visi dan misi 

universitas. 

2. Laporan akhir hasil 

penelitian 

3. Jumlah publikasi ilmiah 

dalam jurnal ilmiah 

nasional atau jurnal 

nasional terakreditasi 

atau jurnal ilmiah 

internasional 

4. Laporan akhir Hasil 

penelitian mahasiswa 
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5. Hasil penelitian mahasiswa wajib diseminarkan 

paling tidak dalam seminar hasil atau ujian 

siding skripsi/thesis/disertasi atau sebutan lain 

yang sejenis. 

(skripsi, tesis atau 

disertasi) harus memuat 

metode penelitian yang 

tepat. 
 

 

Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 

1. Penetapan standar hasil penelitian oleh rektor 

2. Sosialisasi standar hasil penelitian kepada dosen dan mahasiswa 

3. Sosialisasi  roadmap penelitian universitas kepada dosen dan mahasiswa 

4. Distribusi buku standar hasil penelitian dan roadmap  penelitian universitas  kepada  

setiap fakultas dan program studi 

5. Penyusunan roadmap penelitian program studi 

6. Peneliti wajib menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau dipatenkan. 

 

Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian 

1. Tersedia roadmap penelitian Universitas Cenderawasih sesuai dengan visi dan misi 

universitas. 

2. Tersedia roadmap penelitian program studi yang merujuk pada road map penelitian 

Universitas Cenderawasih  

3. Tingkat pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap standar penelitian 

4. Jumlah pubikasi hasil penelitian dosen atau mahasiswa  

5. Jumlah HKI dan Paten  hasil penelitian dosen atau mahasiswa  

6. Jumlah dosen yang menjadi presenter di seminar internasional 

 

 

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian  

1. Roadmap penelitian Universitas Cenderawasih 

2. Roadmap penelitian program studi di lingkungan Universitas Cenderawasih 

3. Laporan hasil penelitian dosen 

4. Laporan hasil penelitian mahasiswa 

5. Luaran hasil penelitian berupa publikasi ilmiah, HKI atau paten 
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6. Rancangan teknologi tepat guna 

7. Buku monograf atau buku bahan ajar hasil penelitian 

 


