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STANDAR ISI PENELITIAN 

UNIVERSITAS CENDERAWASIH 

 
 

MANUAL PENETAPAN STANDAR 

 

Visi 

 

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter 

budaya dan berwawasan lingkungan. 

 

Misi 

 

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan; 

2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya 

dan berwawasan lingkungan; dan  

3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi 

 

 

Rasional Standar Isi Penelitian 

 

Isi  penelitian berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman  

materi penelitian tersebut meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.  

Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan 

atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat 

baru. Sedangkan 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. 

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

Dalam rangka menjamin isi penelitian pada Universitas Cenderawasih maka perlu ditetapkan 

standar isi penelitian. 

 

Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian 

 

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor I 

3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

4. Reviewer penelitian 
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5. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih 

6. Direktur Pascasarjana 

7. Asisten I Direktur Pascasarjana 

8. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih 

9. Ketua program studi  di lingkungan Universitas Cenderawasih 

10. Dosen pembimbing, promotor dan copromotor 

11. Peneliti 

 

Definisi Istilah 

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

penelitian.  

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

3. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan penelitian. 

4. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan 

penelitian terapan. 

5. Penelitian dasar adalah  penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa 

penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, 

atau postulat baru. 

6. Penelitian terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa 

inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

7. Prinsip penelitian adalah prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi 

kebutuahan masa mendatang. 
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Pernyataan Standar Isi Penelitian 

 

No Pernyataan Standar Indikator 

1. Penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu masalah 

yang urgen untuk diselesaikan 

1. Tersedia rencana induk 

penelitian Universitas 

Cenderawasih 

2. Tersedia roadmap 

penelitian Universitas 

Cenderawasih 

3. Tersedia rencana 

roadmap setiap 

program studi 

4. Tersedia buku panduan 

penelitian 

5. Tersedia buku panduan 

penilaian penelitian 

6. Profil lulusan program 

studi di lingkungan 

Universitas 

Cenderawasih 

 

2. Hasil penelitian penelitian bermanfaat untuk 

kebutuhan sekarang dan masa mendatang 

3. Penelitian menggunakan metode penelitian yang 

mutahir dan dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah 

4. Penelitian menggunakan informasi atau referensi 

yang mutahir 

5. Penelitian sesuai dengan roadmap penelitian 

universitas  

6. Penelitian sesuai dengan roadmap penelitian 

program studi 

7. Penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian 

pembelajaran lulusan  

 

 

Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 

1. Rektor menetapkan standar isi penelitian 

2. LPPM Universitas Cenderawasih mengkoordinasikan penyusunan Rencana Induk 

Penelitian yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Cenderawasih 

3. LPPM Universitas Cenderawasih mengkoordinasikan penyusunan roadmap Penelitian 

yang memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Cenderawasih 

4. LPPM Universitas Cenderawasih mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian yang 

memuat bidang unggulan penelitian di Universitas Cenderawasih 

5. LPPM Universitas Cenderawasih mensosialisasikan Rencana roadmap penelitian di 

Universitas Cenderawasih 

6. Progarm studi menyusun Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian program studi  
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7. Progarm studi mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian dan roadmap penelitian 

program studi  

8. LPPM Universitas Cenderawasih memfasilitasi peningkatan perolehan hibah eksternal 

(misalnya Ristekdikti), khususnya skema penelitian unggulan. 

9. LPPM Universitas Cenderawasih melakukan audit terhadap capaian penelitian  

berdasarkan sasaran mutu yang telah ditetapkan. 

10. Pembimbing skripsi dan tesis, promotor dan copromotor disertasi melakukan 

pembimbingan penelitian mahasiswa sesuai standar isi penelitian 

 

Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian 

1. Penelitian menggunakan metode penelitian mutahir yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara ilmiah 

2. Penelitian mengikuti prinsip kemanfaatan, prinsip kemutahiran, dan prinsip 

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 

3. Penelitian mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan  

4. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian universitas dan roadmap 

penelitian program studi 

 

Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 

1. Dokumen rencana induk penelitian Universitas Cenderawasih 

2. Dokumen roadmap penelitian Universitas Cenderawasih 

3. Dokumen rencana roadmap setiap program studi 

4. Dokumen buku panduan penelitian 

5. Dokumen buku panduan penilaian penelitian 

6. Dokumen Profil lulusan program studi di lingkungan Universitas Cenderawasih 

 

 


