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Pengertian Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang 

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu 

hasil penelitian 

Tujuan Agar dapat merumuskan hasil penelitian yang akurat dan sesuai dengan etik 

penelitian 

Penanggung 

Jawab 

1. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

2. Wakil Direktur 1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

3. Ketua LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

4. Peneliti Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia  

 

Urutan Kerja 1. Ketua LP2M harus menentukan dan mengarahkan luaran hasil penelitian 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

2. Peneliti menghasilkan penelitian yang memiliki kontribusi dalam 

mengembangkan ilmu perhotelan atau pariwisata dalam rangka mewujudkan 

Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang perhotelan dan pariwisata. 

3. Dosen peneliti menghasilkan penelitian selain memenuhi ketentuan pada 

butir 2, harus mengarah pada terpenuhinya capaian standar penelitian yang 

berlaku di lingkungan Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 

Indonesia minimal dua judul penelitian dalam satu kalender akademik. 

4. Dosen peneliti mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal ber-ISSN 

melalui Jurnal Pelayanan Hotel atau publikasi perguruan tinggi lainnya, 

minimal satu kali dalam 3 tahun akademik. 

5. Peneliti menyerahkan soft copy hasil penelitian kepada LP2M untuk 

dokumen LP2M maksimal 3 bulan sejak penelitian selesai dinilai. 

6. Tim editor penelitian terdiri dari Ketua dan Sekretaris LP2M melakukan 

pemeriksaan hasil penelitian sebelum dipublikasikan. 

7. Ketua LP2M mengusahakan biaya untuk jurnal internasional. 

8. Ketua LP2M menjamin semua hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, 

tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau 

nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, 

dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

hasil penelitian. 
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Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengarahkan luaran hasil 

penelitian  

 

Peneliti  menyerahkan  soft  

copy  hasil  penelitian  kepada  

LP2M  

  

Ketua LPPM  

  

Dosen peneliti melakukan 

penelitian dan merumuskan 

hasil penelitian 

Ketua LPPM  

Melakukan pemeriksaan 

hasil penelitian sebelum 

dipublikasikan. 
 

Ketua tim reviewer dan 

Ketua LPPM  


