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Industri 

UNISSULA  

1. Visi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menjadi Fakultas yang berkontribusi internasional pada tahun 2024 

dalam penyelenggaraan pendidikan untuk membangun generasi khaira 

ummah, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang 

teknologi industri kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai Islam. 

 

2. Misi Fakultas Teknologi Industri UNISSULA 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang teknologi industri yang 

berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal dengan : 

1. Merekonstruksi dan mengembangkan iptek bidang teknologi 

industri atas dasar nilai-nilai Islam untuk memajukan pendidikan 

dan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani pada semua 

program pendidikan tinggi dalam bidang teknologi industri 

dalam rangka membangun generasi khaira ummah tafaqquh 

fiddin, berakhlak mulia, dengan kualitas kecendekiawanan dan 

kepakaran standar tertinggi dan kesetaraan universal, siap 

melaksanakan tugas kepemimpinan dan dakwah. 

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam 

membangun peradaban Islam melalui upaya memajukan bidang 

teknologi industri menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati 

Allah SWT. 

4. Mengembangkan gagasan dan kegiatan agar secara dinamik 

senantiasa siap melakukan perbaikan kelembagaan sesuai 

dengan hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek bidang 

teknologi industri atas dasar nilai-nilai Islam, dan perkembangan 

masyarakat. 
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Daftar Istilah Isi 

Penelitian FTI 

UNISSULA 

1. Standar  isi  penelitian   merupakan   kriteria minimal tentang 

kedalaman dan keluasan materi penelitian 

2. Kedalaman dan  keluasan  materi  penelitian meliputi materi pada  

penelitian  dasar  dan penelitian terapan 

3. Materi pada penelitian  dasar  dan  penelitian  terapan mencakup 

materi kajian khusus untuk kepentingan nasional 

4. Penelitian berorientasi nilai-nilai Islam adalah dasar pijakan 

dalam merekontruksi ilmu umum dengan pendekatan islam yang 

diimplementasikan pada Tridharma Teknologi Industri 

UNISSULA, termasuk bidang penelitian 

5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah 

lembaga yang bertanggung jawab terhadap penelitian dan 

pengabdian masyarat Fakultas Teknologi Industri UNISSULA. 

Rasional Standar 

Isi Penelitian 

Berdasarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT 

Pasal 47 yang secara eksplisit menyampaikan standar isi penelitian 

sebagai acuan menentukan kedalaman dan keluasan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen. Serta pentingnya penelitian sebagai salah satu 

dharma perguruan tinggi yang strategis dan penting yang diemban 

oleh Perguruan Tinggi. Bismillah membangun generasi khaira 

ummah dengan merekontruksi ilmu umum dengan pendekatan islam 

menjadi landasan penetapan Roadmap yang juga menjadi dasar 

penentuan keluasan dan kedalaman penelitian yang dilakukan. 

Fakultas Teknoogi Industri UNISSULA harus memandu, 

mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat 

dilaksanakan oleh  setiap  dosen baik secara perorangan maupun 

berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan 

masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi penelitian menjadi 

sangat strategis, sehingga UNISSULA perlu menetapkan Standar Isi 

Penelitian 

Isi Standar Isi 

Penelitian FTI 

UNISSULA 

1. Dosen memastikan setiap penelitian yang dilakukan harus 

memiliki keluasan dan kedalaman materi penelitian meliputi 

materi pada penelitian dasar, terapan, dan pengembangan yang 
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sesuai bidang ilmu dan karakter program studi masing- masing 

dan berorientasi ke nilai-nilai islam. 

2. Dosen yang melakukan penelitian dasar harus berorientasi pada 

luaran penelitian yang berupa  penjelasan  atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau 

postulat/teori baru dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan 

nilai-nilai islam. 

3. Dosen yang melakukan 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 

4. dalam rangka rekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam, 

Dosen yang melakukan penelitian pengembangan harus 

berorientasi pada hilirisasi hasil penelitian. 

5. Dosen memastikan materi pada  penelitian  dasar,  terapan  dan 

pengembangan mencakup materi kajian khusus dan nilai- nilai 

islam untuk kepentingan nasional dan dalam rangka 

merekonstruksi ilmu berdasarkan nilai-nilai islam. 

6. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan, dan atau 

pengembangan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang, 

serta nilai-nilai islam. 

7. Dosen dalam melakukan penelitian dasar, terapan dan atau 

pengembangan harus berorientasi ke Visi Misi UNISSULA, 

Fakultas/program studi dan nilai-nilai islam 

Strategi Pencapaian 

Standar Isi 

Penelitian FTI 

UNISSULA 

1. Penyusunan pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan 

dan pengembangan 

2. Sosialisasi pedoman penelitian mengenai penelitian dasar, terapan 

dan pengembangan 

3. Monitoring dan evaluasi isi penelitian disesuaikan dengan roadmap 

penelitian di Fakultas Teknologi Industri UNISSULA  

4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi isi penelitian 
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Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian 

Indikator Utama 
Baseline 

2020 

TA 

2021 

TA 

2022 

TA 

2023 

TA 
2024 

Pedoman penelitian 

yang mencakup 

penelitian dasar, 

terapan dan 

pengembangan 

100% 100% 100% 100% 100% 

Jumlah penelitian 

dasar 

ada 80% dari 

seluruh 

dosen 

70% dari 

seluruh 

dosen 

60% dari 

seluruh 

dosen 

50% 
dari 

seluruh 
dosen 

 

Jumlah penelitian 

terapan 

ada 
15% dari 

seluruh 

dosen 

20% dari 

seluruh 

dosen 

25 % dari 

seluruh 

dosen 

30% 
dari 

seluruh 

dosen 

 

Jumlah penelitian 

pengembangan 

ada 
5% dari 

seluruh 

dosen 

10% dari 

seluruh 

dosen 

15% dari 

seluruh 

dosen 

20% 
dari 

seluruh 

dosen 
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Pihak yang 

terlibat dalam 

Standar Isi 

Penelitian 

1. Penetapan standar melibatkan WR I, Kepala LPPM, Dekan, 

perwakilan dosen sebagai tim adhoc, Kepala SPM sebagai 

pemeriksa, Ketua Senat sebagai penyetuju, Rektor dan Ketua 

Yayasan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagai pengendali. 

2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM 

3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, 

memalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap 

kepala LPPM, kepala SPM menugaskan Auditor internal untuk 

melakukan Audit Internal 

4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 

5. Peningkatan  standar dilakukan  oleh Rapat Pimpinan Lengkap. 

Dokumen terkait 

dalam Standar Isi 

Penelitian 

1. Rencana Induk/Strategis Penelitian Unissula 

2. Pedoman penelitian yang mencakup penelitian dasar, terapan dan 

pengembangan. 

3. SOP pengajuan penelitian dasar, terapan dan pengembangan. 

4. Formulir pengajuan penelitian dasar, terapan dan 

pengembangan. 

Daftar Referensi 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 

2. Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

3. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Statuta UNISSULA 2019 

5. Rencana Induk Pengembangan UNISSULA 

6. Rencana Strategis UNISSULA 

7. Renstra FTI UNISSULA 2014 - 2024 

 




