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BAB II 

STANDAR PENELITIAN 

STANDAR 1 : STANDAR HASIL PENELITIAN 

NO. KATEGORI ISI 

1. Visi, Misi dan 

Tujuan  Sekolah 

Tinggi Ilmu 

Pelayaran  

Visi  

Menjadi institusi perguruan tinggi ilmu pelayaran yang berkelas dunia 

dan terdepan di Indonesia. 

 

Misi 

1. Meningkatkan, mengembangkan mutu penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran untuk penguasaan 

kompetensi berbasis metodologi modern dan teknologi informasi 

yang bertaraf internasional. 

2. Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan 

pengabdian kepada masyarakat guna pengembangan industri 

pelayaran. 

3. Membentuk peserta didik berkarakter industri untuk mewujudkan 

sumber daya manusia di bidang pelayaran yang berintegritas, 

memiliki wawasan kebangsaan, cinta tanah air yang tanggap, 

tangguh, tanggon dan trengginas. 

4. Mengembangkan, memelihara sarana, prasarana dan fasilitas 

pendidikan ilmu pelayaran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

5. Mengembangkan, meningkatkan tata kelola pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan di bidang pelayaran yang memiliki 

kompetensi bertaraf internasional. 

2. Menghasilkan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada 

masyarakat yang bermanfaat bagi perkembangan industri 

pelayaran.  

3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter industri, berintegritas dan 
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cinta tanah air. 

4. Memiliki sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan yang 

modern dan selalu mengikuti perkembangan industri pelayaran. 

5. Tercapainya sistem tata kelola administrasi pendidikan dan tata 

kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 

2. Rasionale Salah satu misi dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran adalah 

“Mengembangkan, meningkatkan mutu penelitian ilmiah dan pengabdian 

masyarakat guna pengembangan industri pelayaran”. Untuk itu 

dibutuhkan dosen yang bermutu, berkarakter, professional, dan 

berkompeten dalam menerapkan, mengamalkan, membudayakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan dalam masyarakat dalam 

bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk itu  diperlukan 

standar yang tertuang dalam standar penelitian STIP dan mengacu  pada  

peraturan Menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi RI No. 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Bab III 

bagian kedua tentang tentang Standar hasil penelitian. 

3. Subjek/ Pihak yang 

Bertanggung jawab  

untuk mencapai/ 

memenuhi Standar 

hasil penelitian 

 

1. Ketua STIP 

2. Pembantu Ketua I 

3. Pembantu Ketua II 

4. Ka. BAAK 

5. Ka.P3M 

6. Ketua jurusan 

7. Dosen 

8. Taruna 
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4. 

 

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

hasil penelitian. 

2. Seminar hasil penelitian adalah forum pemaparan laporan hasil 

penelitian dalam upaya untuk melakukan pertanggungjawaban ilmiah, 

mendapatkan penilaian dan penyempurnaan dari peserta seminar 

dengan maksud agar laporan penelitian dapat menjadi suatu karya 

ilmiah yang baik. 

3. Review berarti memandang, menilai atau menguji kembali.  

4. Preview adalah memandang sesuatu lebih dulu dari sempurnanya 

keadaan objek yang dipandang tersebut.  

5. Publikasi ilmiah  adalah sistem  publikasi  yang dilakukan 

berdasarkan  peer review  dalam rangka untuk mencapai 

tingkat  obyektivitas  setinggi mungkin. Sebagian besar karya 

akademis diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau dalam bentuk buku. 

6.  Peer review (Penelaahan sejawat ) adalah suatu proses pemeriksaan 

atau penelitian suatu karya atau ide pengarang ilmiah oleh pakar lain 

di bidang tersebut. 

7. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 

penemu  atas  hasil  penemuannya di  bidang  teknologi, yang untuk 

selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya.  

5. Lingkup Standar  1. Standar Hasil Penelitian 

 a. Pernyataan Isi 

Standar 

1. Pada tahun 2020, STIP wajib mengarahkan hasil penelitian  sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan   dan  teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 

2. Pada tahun 2020, STIP wajib menentukan hasil penelitian 

diperoleh melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Peer_review
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Obyektivitas&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Jurnal_ilmiah
https://id.wikipedia.org/wiki/Buku
https://id.wikipedia.org/wiki/Pakar
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3. Pada tahun 2020, STIP wajib menentukan hasil penelitian taruna  

mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan 

ketentuan peraturan di STIP.  

4. Pada tahun 2020, STIP wajib menyampaikan hasil penelitian yang 

tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak 

membahayakan kepentingan umum atau nasional kepada 

masyarakat.  

 b. Strategi 1. P3M Membentuk tim untuk menyusun kriteria hasil penelitian 

yang sesuai  perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 

2. Menjalin kerjasama dengan lembaga dan perusahaan yang bergerak 

di bidang pelayaran, kepelautan, kepelabuhanan dan logistik. 

3. P3M memperbaiki pedoman penelitian yang berkaitan dengan 

kegiatan penelitian baik oleh dosen maupun taruna dan melakukan 

sosialisasi. 

4. Membentuk tim preview karya ilmiah yang anggotanya kompeten 

dalam bidang keilmuan dan metedologi penelitian.  

5. Bekerja sama dengan previewer yang handal. 

6. Melaksanakan seminar, melakukan publikasi, mengajukan paten  

dan/ atau cara lain yang dapat digunakan. 

 c. Indikator 1. P3M memiliki dokumen yang memuat kriteria  hasil penelitian dan 

terlaksananya penelitian yang sesuai  perkembangan ilmu 

pengetahuan   dan  teknologi rumpun ilmu pelayaran niaga, serta 

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa. 

2. Terlaksananya kerjasama dengan lembaga dan perusahaan yang 

bergerak di bidang pelayaran, kepelautan, kepelabuhanan dan 

logistik. 

3. P3M memiliki pedoman penelitian baik untuk dosen maupun 

taruna dan terlaksanaya penelitian sesuai dengan pedoman 

penelitian. 
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4. Terlaksananya kegiatan seminar, publikasi dan pengajuan paten. 

5. Jumlah hasil penelitian yang masuk dalam jurnal nasional dan 

internasional dan dipakai oleh masyarakat meningkat. 

6. Lulusan makin kompeten. 

 d. Dokumen 

terkait 

1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan 

dengan: 

a. Dokumen tentang kriteria hasil penelitian 

b. Pedoman  penelitian dosen dan taruna 

c. Standar peneliti (Dosen dan taruna) 

2. Standar ini harus dilengkapi dengan: 

a. Prosedur penyusunan kriteria hasil penelitian. 

b. Prosedur Penyusunan pedoman penelitian taruna dan dosen. 

c. Prosedur  pelaksanaan seminar, publikasi dan pengajuan paten. 

d. Prosedur Kerjasama Penelitian. 

6. Referensi 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Undang-undang RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia 

5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan 

6. Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 

tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. 

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 045 /U/2002 

tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 

2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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10. Standar Isi Pendidikan Tinggi, BNSP 2010 

11. Standar dan Prosedur Akreditasi Program Diploma, BAN PT tahun 

2007 

12. Pedoman Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi, 2010. 

Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi , Depdiknas 

13. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan 

Tinggi, Tahun 2010, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat 

Akademik Ditjen Dikti 

14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dirjen 

Dikti, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2014. 

15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat-Edisi 10, 

Kemenristek dikti, 2016. 

 


