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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN 

 

I. TUJUAN :  

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tindak lanjut hasil penelitian 

meliputi HKI, Publikasi Ilmiah, teknologi tepat guna dan/atau kebijakan, penerbitan 

 

II. RUANG LINGKUP :  
Ruang lingkup pedoman untuk mengatur prosedur tidak lanjut hasil penelitian 

 

III. DEFINISI : 

a. Tindak lanjut hasil penelitian adalah luaran penelitian yang berupa publikasi 

ilmiah, TTG, Buku Ajar, HKI, dan luaran penelitian lainnya. 

b. Publikasi ilmiah meliputi artikel yang dimuat di jurnal internasional, jurnal 

nasional terakreditasi, dan jurnal nasional tidak terakreditasi (ISSN). 

  

IV. PROSEDUR : 

a. Prosedur Umum 

    1. Prosedur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Setiap perubahan atas langkah 

        dalam prosedur dan formulir yang digunakan harus dibahas dalam forum   

        yang ditentukan dan kemudian disahkan oleh Direktur 

    2. Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk    

        memastikan : 

        a. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti dan memahami 

            setiap langkah dan ketentuan dalam prosedur ini. 

        b. Semua personel yang terlibat dalam prosedur ini harus memiliki    

            kompetensi yang dipersyaratkan dalam dokumen wewenang dan  

            tanggungjawab. 

3.Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam  

        daftar Pemeriksaan SOP Akper Dharma Wacana  

 

b. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

1.  Peneliti menyiapkan luaran penelitian publikasi ilmiah/ buku ajar/HKI 

     ( 1 bulan ) setelah seminar hasil. 

2. Peneliti memasukkan/menggunggah hasil penelitian pada LPPM untuk dimasukkan 

pada jurnal wacana kesehatan dharma  Wacana, atau 

3. Peneliti memasukkan/menggunggah hasil penelitian pada  jurnal penelitian diluar 

jurnal wacana kesehatan 

4. Peneliti melaporkan kepada Ka.LPPM luaran penelitian publikasi ilmiah/ buku  

    ajar/HKI (2 bulan). 

5.LPPM /Peneliti mengarsipkan hasil luaran penelitian. 
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c. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. REFERENSI :  

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) AKPER Dharma Wacana Metro 

2. Standar  hasil penelitian AKPER Dharma Wacana Metro 

3. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di 

Perguruan Tinggi Edisi terbaru. 

 

Peneliti menyiapkan luaran penelitian publikasi 

ilmiah/ buku ajar/HKI (1 bulan) 

     ( 1 bulan 

LPPM memasukkan/menggunggah hasil 

penelitian pada jurnal wacana kesehatan 
 

Peneliti melaporkan kepada Ka.LPPM luaran 

penelitian publikasi ilmiah/ buku  ajar/HKI 

(2 bulan). 

LPPM /Peneliti mengarsipkan hasil luaran 

penelitian 

Peneliti memasukkan/menggunggah 

hasil penelitian pada  jurnal penelitian 

diluar jurnal wacana kesehatan 


