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B. STANDAR PENELITIAN 

1. STANDAR HASIL PENELITIAN 

1.1. Definisi Istilah 

a. Standar hasil penelitian merupakan kriteri minimal tentang 

mutu hasil penelitian. 

b. Hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan buadaya akademik. 

1.2. Rasionalisasi 

Penelitian merupakan salah bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari tridharma perguruan tinggi. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan nomor 44 tahun 2015 

bahwa hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu 

hasil penelitian. Selajutnya hasil penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan saya 

saing bangsa.  

1.3. Tujuan  

Standar hasil penelitian Universitas Primagraha memiliki 

tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

pendidikan,  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan 

dan kemanusiaan dengan pendekatan mono disiplin, inter disiplin 

dan multi disiplin keilmuan. Standar hasil penelitian ini disusun 

dalam upaya untuk menjamin dan meningkatkan hasil penelitian di 

lingkungan Universitas Primagraha, standar ini disusun dengan 

mempertimbangakan aspek edukatif, objektif, akuntabel dan  

transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik  penelitian , 

plagiarisme, dan manipulasi hasil penelitian. 
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1.4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Penelitian dosen dan 

mahasiswa di Universitas 

Primagraha harus memiliki 

karakteristik dan tujuan 

sebagai berikut: 

1) Pengembangan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi; 

2) Pengembangan ilmu 

menajemen dan bisnis; 

3) Pengembangan ilmu 

ekonomi; 

4) Pengembangan ilmu sosial 

humaniora; 

5) Pengembangan ilmu 

pendidikan; 

6) Pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

7) Pengembangan budaya dan 

seni; 

8) Pengembangan budaya 

akademik; 

9) Mengatasi persoalan 

kehidupan dan 

kemanusiaan. 

1) Tersedinya renstra 

penelitian bagi dosen dan 

mahasiswa. 

2) Tersedianya dokumen 

rencana induk penelitian. 

3) Tersedianya dokumen 

panduan penilitian. 

4) Tersedianya laporan hasil 

penelitian Dosen dan 

Mahasiswa yang mengarah 

pada rencana induk 

penelitian. 

5) Tersedinya bukti 

sosialisasi rencana induk 

penelitian. 

b. Hasil penelitian Dosen dan 

mahasiswa dihasilkan dengan 

memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis 

sesuai bidang keilmuan 

masing-masing. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi dosen yang 

disusun oleh LPPM. 

2) Tersedinya dokumen 

panduan penelitian bagi 

mahasiswa yang disusun 

oleh masing-masing 

Fakultas berdasarkan 

karakteristik rumpun 

ilmu. 

c. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh mahasiswa 

dilakukan sebagai bagian 

dalam mendukung 

1) Tersedianya panduan 

penelitian oleh Fakultas. 

2) Tersedianya bukti 

dokumen bahwa 
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pencapaian kompetesi 

lulusan. 

penelitian mahasiswa 

sesuai dengan rumpun 

ilmu Program Studi.  

d. Setiap tahun dosen dan 

mahasiswa melakukan 

publikasi hasil penelitian. 

1) Artikel penelitian Dosen 

terpublikasi pada jurnal 

nasional terakreditasi 

minimal 70% dari jumlah 

Dosen tetap pada tahun 

2024. 

2) Artikel penelitian dosen 

terpublikasi pada jurnal 

internasional minimal 

20% dari jumlah Dosen 

tetap pada tahun 2024. 

3) Artikel penelitian 

mahasiswa terpublikasi 

pada jurnal nasional 

(terakreditasi/non-

akeditasi) minimal 30% 

dari jumlah lulusan setiap 

tahun. 

e. Dosen dan mahasiswa dapat 

melakukan penelitian secara 

individu, kolektif, 

dan/kolaboratif antara dosen 

dan mahasiswa, baik dalam 

dan luar negeri. 

1) Tersedinya panduan 

penelitian yang mengatur 

tentang penelitian dosen 

dan mahasiswa dalam 

melaksanakan penelitian 

individu, kolektif, 

dan/kolaboratif antara 

dosen dan mahasiswa, 

baik dalam dan luar 

negeri. 

f. Universitas Primagraha dan 

LPPM melakukan perluasan 

kerjasama internal dan 

eksternal secara terbuka 

dalam bidang penelitian. 

1) LPPM melakukan 

perencanaan kerjasama 

dalam bidang penelitian. 

2) Tersedianya bukti MoU 

kerjasama dalam 

penelitian. 

g. LPPM melakukan uji 

plagiarisme pada hasil 

penelitian Dosen. 

1) LPPM melakukan 

fasilitiasi terhadap uji 

plagiarisme bagi dosen. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

2) Tersedianya bukti hasil 

plagiarisme penelitan 

Dosen setiap tahun. 

h. LPPM memfasilitasi hasil 

penelitian dosen dan 

mahasiswa yang akan 

dipatenkan. 

1) Tersedianya SOP paten 

hasil penelitian. 

 

1.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. LPPM melakukan sosialisasi rencana induk penelitian kepada 

dosen. 

b. LPPM dan Fakultas melakukan pelatihan metode penelitian 

ilmiah. 

c. LPPM melakukan kerjasama internal dan eksternal secara 

terbuka dalam bidang penelitian. 

d. Sosialisasi standar hasil penelitian. 

e. Monitoring dan evaluasi standar hasil penelitian. 

1.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. LPPM 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa  

1.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen rencana induk penelitian 

b. Roadmap penelitian 

c. Renstra penelitian 

d. Panduan penelitian oleh LPPM dan Fakultas. 

e. Panduan penelitian oleh Program Studi. 

f. Data artikel penelitian terpublikasi pada jurna nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi. 
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g. SOP paten hasil penelitian. 
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