HALAMAN PENGESAHAN

STANDAR ISI PENELITIAN
UNIVERSITAS GARUT

Kode Dokumen
Status Dokumen

Master

Salinan No.

Nomor Revisi

03

Tanggal

08 September 2022

Jumlah Halaman
Diajukan Olehh

Ketua UPPM

Diperiksa Oleh

Wakil Dekan I

Dikendalikan Oleh

Kepala GKM,

Disetujui Oleh

Dekan,

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GARUT
Standar Proses Pembelajaran
Fakultas Teknik

Kode/No :
Tanggal : 06 September 2022
Revisi :
Tanggal :

1. Definisi Istilah
a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi
penelitian.
b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian
terapan.
c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan
atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat
baru.
d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi
serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri.
e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk
kepentingan nasional.
f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional
Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan
mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas.
Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Garut mengacu pada
Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi
institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian
merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian”. Kedalaman
dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau
terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada
penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pernyataan Isi Standar
a. UPPM Fakults Teknik Universitas Garut harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan
kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup
materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk
pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal

berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,
model, atau postulat baru.
d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat
bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional
peneliti, mahasiswa, dan dunnia industri.
f.

Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

4. Strategi Pencapaian Standar
a. Penyusunan, pengembangan,
berkesinambungan.

pemutakhiran

Rencana

Strategis

Penelitian

secara

b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
c. Sosialisasi Rencana Strategis Penelitian.
d. Sosialisasi pedoman penelitian.
e. Review dan seleksi proposal penelitian.
f.

Review hasil penelitian

g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan
HAKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Standar
Indikator Kerja Utama

Performance

Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana
Strategis Penelitian Universitas Garut
Strategis Penelitian minimal 80
Kesesuaian antara isi penelitian dengan
pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh
UPPM Fakultan Teknik Universitas Garut

skor kesesuaian antara isi penelitian dengan
pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh
UPPM Fakultan Teknik Universitas Garut ≥ 80

Kesesuaian
isi
penelitian
dengan
pengembangan keilmuan dasar dan terapan

100% semua isi penelitian telah sesuai dengan
pengembangan keilmuan dasar dan terapan
yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan
masa mendatang dan mencakup materi kajian
khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal
untuk kepentingan nasional.

Kesesuaian isi penelitian pengembangan 100% isi penelitian pengembangan keilmuan
keilmuan dasar berorientasi pada hasil dasar berorientasi pada hasil penelitian yang
penelitian
diarahkan
untuk
pengembangan
ilmu
pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi
dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau
penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala,
fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
Indikator Kerja Tambahan

Performance

Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi
pada hasil penelitian

100% isi penelitian terapan berorientasi pada
hasil penelitian yang berupa inovasi serta
pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terintegrasi dengan kearifan
lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha, dan/ atau industri.

Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan
lintas ilmu (interdisciplinary).

Terdapat ≥ 20% isi penelitian UPPM Fakultan
Teknik Universitas Garut dilakukan secara
multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).

Luaran Kinerja Terkait Standar Isi Penelitian
Isi/ tema penelitian Fakultan Teknik
Universitas Garut mengantisipasi
permasalahan global

≥ 20% isi/tema penelitian Fakultan Teknik
Universitas Garut mencakup permasalahan
global

6. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar
a. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
b. Ketua UPPM Fakultas Teknik Universitas Garut
c. Dosen
d. Mahasiswa

7. Dokumen Standar
a.
b.
c.
d.
e.

Rencana Strategis Fakultas Teknik Universitas Garut
Pedoman Penelitian Fakultas Teknik Universitas Garut
Formulir Pendaftaran Penelitian
Surat Pernyataan Peneliti
Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
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