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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; dan  

3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi 

  

 

Rasional Standar Proses Penelitian 

 

Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan penelitian. Proses kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.  

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi proses penelitian dan capaian pembelajaran 

lulusan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran 

Sistem Kredit Semester (SKS). Dalam rangka menjamin mutu proses penelitian maka perlu 

ditetapkan standar proses penelitian.  

 

 

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Penelitian 

 

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor I 

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

4. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih 

5. Direktur Pascasarjana 
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6. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih 

7. Asisten I Direktur Pascasarjana 

8. Reviewer penelitian 

9. Dosen Pembimbing 

10. Promotor dan Copromotor 

11. Peneliti  

 

Definisi Istilah 

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang 

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

3. Kegiatan penelitian mahasiswa adalah penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses, capaian pembelajaran lulusan, 

dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. 

4. Kegiatan penelitian  mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS 

5. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi dalam 

melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar 

 

Pernyataan Standar Proses Penelitian 

 

No Pernyataan Standar Indikator 

Standar mutu proses penelitian dibagi dalam beberapa 

bagian: 

1. Evaluasi proposal 

penelitian 

2. Monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan 

penelitian 

3. Evaluasi akhir 

pelaksanaan penelitian 

4. Pembimbingan 

skripsi/tesis/disertasi 

1. Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari 

kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode 

penelitian, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, 

dan ketaatan dalam mengikuti format yang 

ditetapkan 

2. Kualitas pelaksanaan penelitian diukur dari 

ketercapaian, yaitu penyelesaian aktivitas sesuai 

dengan yang direncanakan pada proposal 
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penelitian.  

3. Ketercapaian dapat dilihat dari pengisian buku 

harian dan dilaporkan pada laporan sementara.  

4. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari kepatuhan 

atau kekonsistenan peneliti mengikuti SOP kerja 

yang dilakukan dalam penelitian 

5. Kualitas pelaksanaan juga dinilai dari ketercapaian 

luaran yang dijanjikan pada proposal penelitian 

6. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan 

penyelesaian semua aktivitas sesuai dengan yang 

direncanakan pada proposal penelitian.  

7. Kualitas pelaporan diukur dari ketepatan 

menyerahkan laporan hasil penelitian sementara 

dan laporan akhir 

8. Kriteria yang digunakan dalam proses penelitian 

mahasiswa adalah ketepatan waktu mengikuti 

semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar 

hasil, dan ujian/sidang mempertahankan tugas 

akhir/ skripsi/tesis/disertasi.  

 

9. Dosen diwajibkan melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatan penelitiannya dalam rangka 

meningkatkan kemampuan mahasiswa 

melaksanakan kegiatan penelitian, sehingga 

membantu mahasiswa mempercepat penyelesaian 

tugas akhir/ skripsi/tesis/disertasi.   

 

 

 

Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 

1. Rektor menetapkan standar proses penelitian 

2. Pimpinan universitas dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPPM) mensosialisasikan standar proses penelitian kepada pimpinan pengelola 

jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi. 

3. Dekan mensosialisasikan standar proses penelitian kepada jurusan, program studi, dosen, 
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dan mahasiswa 

4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar proses penelitian kepada dosen dan 

mahasiswa 

5. LPPM, Jurusan dan Program Studi menerapkan standar proses penelitian pada 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa. 

 

 

Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian 

1. Ketepatan waktu menyelesaikan kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan 

penelitian, pelaksanaan penelitian dan pelaporan penelitian 

2. Kekonsistenan peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan metode penelitian 

yang digunakan 

3. Kepatuhan peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian sesuai SOP kerja yang harus 

dilaksanakan dalam proses penelitian 

4. Ketepatan pelaksanaan sesuai jadwal yang diusulkan 

5. Ketercapaian luaran publikasi, HKI, paten, buku 

6. Jumlah keikutsertaan pada konferensi/seminar 

7. Kuantitas dan kualitas pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi 

8. Tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembimbingan penelitian skripsi/tesis/disertasi 

9. Ketepatan waktu menyelesaikan skripsi, tesis dan disertasi sesuai aturan akademik 

10. Jumlah dosen yang melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya  

minimal 20 % 

 

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 

1. Dokumen buku panduan penelitian 

2. Dokumen buku panduan penilaian proses penelitian 

3. Dokumen buku monitoring dan evaluasi penelitian 

4. Buku panduan/pedoman penyusunan skripsi/tesis/disertasi 

5. Dokumen SOP-SOP pelaksanaan penelitian  

6. Dokumen laporan hasil penelitian 

 


