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2. STANDAR ISI PENELITIAN 

2.1. Definisi Istilah 

a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi penelitian. 

2.2. Rasionalisasi  

Berdasarkan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 pasal 

45 standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalam dan keluasan 

maeri penelitian harus sejalan dengan rencana induk riset nasional, 

sehingga penelitian yang dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa dapat 

berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta kemajuan nasional.  

2.3. Tujuan  

Tujuan  penyusunan standar isi penelitian adalah sebagai 

bagian dari pengelolaan isi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen 

dan mahasiswa. Penyusunan standar isi penelitian ini juga disusun 

sebagai acuan arah dan tujuan penelitian bagi seluruh sivitas 

akademika Universitas Primagraha. 

2.4. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Pada tahun 2022 LPPM dan 

Fakultas memiliki payung 

penelitian bagi penelitian 

dasar, penelitian terapan, dan 

penelitian pengembangan 

yang mengacu pada renstra 

penelitian LPPM. 

1) Tersedianya program 

perencanaan LPPM dan 

Fakultas dalam 

pelaksanaan penelitian 

payung. 

b. Dosen melakukan penelitian 

dasar di Universitas 

Primagraha minimal harus 

memiliki luaran berupa 

penjelasan atau penemuan 

untuk mengantisipasi suatu 

gejala, fenomena, kaidah, 

model, atau postulat baru. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi dosen. 

2) Tersedianya analisis 

kesesuaian luaran 

penelitian dengan jenis 

penelitian. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

c. Dosen melakukan penelitian 

terapan di Universitas 

Primagraha paling sedikit 

harus memiliki luaran 

berupa inovasi, 

pengembangan ilmu 

pengetahuan, pengembangan 

teknologi yang bermanfaat 

bagi masyrakat, dunia usaha, 

dan industri. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi dosen. 

2) Tersedianya analisis 

kesesuaian luaran 

penelitian dengan jenis 

penelitian. 

d. Dosen dan mahasiswa yang 

melakukan penelitian 

pengembangan di Univeritas 

Primagraha harus memiliki 

luaran dalam 

mengembangkan sebuah 

produk yang sudah ada 

dan/menyempurnakannya. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi dosen. 

2) Tersedianya analisis 

kesesuaian luaran 

penelitian dengan jenis 

penelitian. 

e. Dosen dapat melakukan 

penelitian dalam ruang 

lingkup penelitian 

Universitas Primagraha yang 

terdiri dari: 

1) Monodisiplin keilmuan; 

2) Interdisiplin keilmuan; 

dan 

3) Multidisiplin keilmuan. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian yang mengatur 

penelitian monodisiplin, 

interdisiplin, dan multi 

disiplin. 

f. Isi penelitian Dosen pada 

penelitian dasar, penelitian 

terapan, dan penelitian 

pengembangan harus 

mencakup materi kajian 

khusus untuk kepentingan 

nasional dan mutu 

Universitas Primagraha. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi dosen. 

2) Tersedianya analisis 

kesesuaian  antara jenis 

penelitian dengan rencana 

induk riset nasional dan 

rencana induk penelitian 

Univerisitas. 

g. Isi penelitian yang disusun 

oleh Dosen di Universitas 

Primagraha harus  

menggunakan prinsip ilmiah, 

asas kebermanfaat, beretika, 

1) Tersedianya kegiatan 

pelatihan penelitian 

tentang prinsip ilmiah, 

asas kebermanfaat, 

beretika, memperhatikan 
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Pernyataan isi standar Indikator 

memperhatikan norma 

agama, norma sosial,  tidak 

membahayakan kepentingan 

umum, kebebasan akademik, 

bertanggung jawab, jujur, 

dan inovatif. 

norma agama, norma 

sosial, tidak 

membahayakan 

kepentingan umum, 

kebebasan akademik, 

bertanggung jawab, jujur, 

dan inovatif. 

2) Tersedianya berita acara 

pelatihan. 

 

2.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. LPPM dan Fakultas melakukan kerjasama dalam 

pelaksanaan penelitian payung. 

b. LPPM melaksanakan pelatihan penelitian dasar, penelitian 

terapan, dan penelitian pengembangan bagi dosen. 

c. Sosialisasi standar isi penelitian. 

d. Monitoring dan evaluasi standar hasil penelitian. 

2.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. LPPM 

d. Dosen 

e. Mahasiswa 

2.7. Dokumen Terkait 

a. Panduan penelitian 

b. Rencana induk riset nasional 

c. Rencana induk penelitian Univerisitas 

d. Dokumen program perencanaan penelitian paying. 

2.8. Referensi 

a. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 
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b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

c. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

d. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2024 tahun 

2017. 

e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Edisi XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


