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1. Visi dan Misi UM 

Pontianak 

Visi UM Pontianak 

Tahun 2020 Menjadi Universitas Unggul Dalam 

Pengembangan Iptek, Seni dan Sumberdaya Manusia 

Berdasarkan Nilai-Nilai Ke-Islaman untuk 

Kesejahteraan Ummat 

Misi UM Pontianak 

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 

secara profesional sesuai nilai-nilai keislaman. 

(2) Memajukan dan mengembangkan iptek dan seni 

sesuai tuntutan perubahan atau perkembangan 

zaman. 

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, dosen dan karyawan, untuk 

menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa 

kemandirian dalam berbagai ilmu pengetahuan, 

keahlian, teknologi dan seni. 

(4) Membangun pusat-pusat keunggulan (centre of 

excellence) sesuai kompetensi yang dimiliki dan 

unggulan strategis daerah. 

(5) Menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan 

stakeholders ditingkat daerah dan pusat, 

masyarakat, industri dan dunia usaha baik lokal, 

regional, nasional maupun internasional. 

2. Rasionale Standar Isi 

Penelitian 

Untuk mewujudkan visi dan misi UM Pontianak 

dalam penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel 

dengan jaminan mutu, profesional, dan kompettitif, 

diperlukan penyelenggaraan dharma bidang 

penelitian yang mendukung program pendidikan di 

UM Pontianak, hal tersebut mengacu pada Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang  Sistem 

pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa 



 
 

perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan 

dharma penelitian, disamping melaksakanan 

pendidikan. 

Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat 

dilaksanakan oleh  setiap  dosen maupun 

mahasiswa secara individual maupun secara 

berkemlompok diperlukan adanya acuan, ukuran 

kriteria dan sfesifikasi tertentu yang harus dipenuhi 

dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan 

adanya penetapan standar isi penelitian.  

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Isi Penelitian 

1) Rektor 

2) Wakil Rektor I 

3) Lembaga Penelitian dan Pangambdian masyarakat 

4) Seluruh dosen sebagai peneliti 

4. Definisi Istilah Dalam Standar ini yang dimaksud dengan : 

a. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan meteri penelitian 

yang meliputi materi penelitian dasar dan materi 

penelitian terapan 

b. Penelitian pemula dalah penelitian yang 

diperuntukkan bagi dosen pemula yang baru 

mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum 

bergelar doktor. Dalam rangka membina dan 

memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan 

peneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula 

untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam 

jurnal lokal yang mempunyai ISSN. 

c. Penelitian hibah bersaing adalah penelitian yang 

diarahkan pada kompetisi penelitian diantara 

dosen-dosen pada bidang penelitian yang telah 

ditetapkan oleh UM Pontianak yang bersangkutan 

dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian 



 
 

dan sesuai dengan Rentra pengembangan  

Penelitian 

d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah 

penelitian yang mengacu pada bidnag unggulan 

yang telah ditetapkan dalam rencana induk  

penelitian (RIP) dan Roadmap Perguruan Tinggi 

dengan dukungan dana dari Universitas dengan 

stakeholder yang memiliki kepentingan secara 

langsung maupun tidak langsung 

e. Panelitian dana mandiri dosen adalah penelitian 

dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan 

oleh dosen itu sendiri dengan dana dosen secara 

mandiri. 

f. Mataei penelitan adalah materi penelitian yang 

harus berorietnasi pada luaran penelitian yang 

berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, 

model atau postulat baru 

g. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian 

yang harus berorientasi pada luaran penelitian 

yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat 

h. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data dan keterangan berkaitan dengan pemahaman  

dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

suatu asumsii di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi 

ilmu penetahuan dan nteknologi (UU No 18 

Tahun 2002  tentang Pendidikan nasional, 



 
 

pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi) 

i. Dosen adalah semua dosen tetap di Universitas 

Muhammadiyah pontianak 

5. Pernyataan Isi Standar 

isi Penelitian 

Isis standar penelitian meliputi: 

1) Penelitian Pemula 

a. penelitian yang  yang ditujukan untuk membina 

kemampuan dan keterampilan bagi disen 

pemula 

b. penelitian yang ditujukan untuk melatih dan 

mempublikasikan hasil penelitian 

c. penelitian yang diharapkan memberikan 

kontribusi nyata terhadap perkembangan 

bidang keilmuan masing-masing program studi 

d. penelitan yang ditujukan bagi dosen pemula 

yang baru mempunyai jabatan fungsional dsen 

dan belum bergelar doktor 

e. Usulan penelitan pemula maksimal 20 halaman 

termasuk halaman sampul, pengesahan dan 

lampiran. 

f. Mematuhi  aspek landasan ideal penelitan yang 

meliputi: 

(1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

keilmuansecara objektif, logis dan sistematis 

(2) Memenuhi profesionalisme penelitidan 

dilakukan dengan berpedoman pada etika 

penelitian yang sudah disepakati dan 

beelaku, termasuk didalamnya etika dan 

perilaku penelitan 

(3) Usulan dan laporan penelitian harus 

memenuhi persaratan mutu, kelengkapan 

format, dan cara penulisan sesuai dengan 



 
 

ketentuan yang berlaku 

(4) Kegiatan penelitian harus dilaksanakan 

seuai dengan proposal yang telah disetujui. 

Apabila terjadi perubahan dalam 

pelaksanaan npenelitian seperti penggantian 

ketua atau anggota tim, perubahan dalam 

panrikan sampel (sampling), lokasi dan 

jangka waktu harus sepengetahuan LPPM 

terlebih dahulu. 

2) Penelitian Hibah Bersaing 

a. Penelitian hibah bersaing mengikutii rencana 

induk penelitian (RIP) Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

b. Penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi 

yang bersifat terapan 

c. Karya yag dihasilkan berupa rekayasa 

teknologi dan rekayasa sosial sesuai dengan 

bidang ilmu yang ada di program studi 

d. Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, 

aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan 

program dan kebutuhan masyarakat 

e. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan serta kepekaan 

dosen d alam menyelesaikan permasalahan 

pembangunan baik agama,  teknologi, ekonomi 

,sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan seni, 

perubahan masyarakat dan lingkungan. 

f. Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi 

dosen  untuk mambangun jejearing kerjasama 

antara peneliti dan stakeholder 

g. Menghasilkan karya inovasi dalam 

pengembangan pelbagai produk di bidang 



 
 

IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan 

masyarakat dan dunia industri 

h. Penelitan hibah bersaing maksimal berjumlah 

20 halaman tidak termasuk halaman sampul 

dan pengesan dan lampiran 

i. Mamatuhi aspek landasan ideal penelitian yang 

meliputi: 

(1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

objektif, logis dan sistematis 

(2) memenuhi profesionalisme profesionalisme 

penelitidan dilakukan dengan berpedoman 

pada etika penelitian yang sudah disepakati 

dan beelaku, termasuk didalamnya etika dan 

perilaku penelitan 

j. usulan maupun laporan penelitian harus 

memenuhi syarat mutu, kelempakan format dan 

cara penulisan laporan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

k. kegiatan penelitan harus dilaksanakan sesuai 

dengan proposal yang ditetujui. Apabila terjadi 

perubahan dalam pelaksanaan npenelitian 

seperti penggantian ketua atau anggota tim, 

perubahan dalam panrikan sampel (sampling), 

lokasi dan jangka waktu harus sepengetahuan 

LPPM terlebih dahulu. 

l. Semua dosen peneliti harus melaksanakan 

kegiatan penelitian seuai dengan kalender yang 

telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

3) Penelitian Unggulan Perguruan tinggi 

a. Penelitian hibah bersaing mengikuti 

rencana induk penelitian (RIP) Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 



 
 

b. Penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi 

yang bersifat terapan 

c. Karya yag dihasilkan berupa rekayasa 

teknologi dan rekayasa sosial sesuai dengan 

bidang ilmu yang ada di program studi 

d. Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, 

aplikatif dan berorientasi pada kebutuhan 

program dan kebutuhan masyarakat 

e. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan dan keterampilan serta kepekaan 

dosen d alam menyelesaikan permasalahan 

pembangunan baik agama,  teknologi, ekonomi 

, sosial budaya, kesehatan, pendidikan, dan 

seni, perubahan masyarakat dan lingkungan. 

f. Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi 

dosen  untuk mambangun jejearing kerjasama 

antara peneliti dan stakeholder 

g. Menghasilkan karya inovasi dalam 

pengembangan pelbagai produk di bidang 

IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan 

masyarakat dan dunia industri 

h. Penelitan hibah bersaing maksimal berjumlah 

20 halaman tidak termasuk halaman sampul 

dan pengesan dan lampiran 

i. Mamatuhi aspek landasan ideal penelitian yang 

meliputi: 

(1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

objektif, logis dan sistematis 

(2) memenuhi profesionalisme profesionalisme 

penelitidan dilakukan dengan berpedoman 

pada etika penelitian yang sudah disepakati 

dan beelaku, termasuk didalamnya etika dan 



 
 

perilaku penelitan 

j. Usulan maupun laporan penelitian harus 

memenuhi syarat mutu, kelempakan format dan 

cara penulisan laporan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

k. kegiatan penelitan harus dilaksanakan sesuai 

dengan proposal yang ditetujui. Apabila terjadi 

perubahan dalam pelaksanaan npenelitian 

seperti penggantian ketua atau anggota tim, 

perubahan dalam panrikan sampel (sampling), 

lokasi dan jangka waktu harus sepengetahuan 

LPPM terlebih dahulu. 

l. Semua dosen peneliti harus melaksanakan 

kegiatan penelitian seuai dengan kalender yang 

telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

4) Penelitian mandiri Dosen\ 

a Penelitian yang ditujukan untuk emmbina 

kemampuan dan keterampilan meneliti bagi 

semua dosen 

b Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian 

dasar maupun terapan sesuai disiplin ilmu 

dosen baik dalam bidang agama, pendidikan, 

teknologi, sosial, ekonomi, budaya untk 

meningkatkan pembangunan  karakter bangsa 

c. Mamatuhi aspek landasan ideal penelitian yang 

meliputi: 

(1) Memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara objektif, logis dan sistematis 

(2) memenuhi profesionalisme 

profesionalisme penelitidan dilakukan 

dengan berpedoman pada etika penelitian 

yang sudah disepakati dan berlaku, 



 
 

termasuk didalamnya etika dan perilaku 

penelitan 

d. Usulan maupun laporan penelitian harus 

memenuhi syarat mutu, kelempakan format dan 

cara penulisan laporan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

e. Kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan 

proposal yang ditetujui. Apabila terjadi 

perubahan dalam pelaksanaan npenelitian 

seperti penggantian ketua atau anggota tim, 

perubahan dalam panrikan sampel (sampling), 

lokasi dan jangka waktu harus sepengetahuan 

LPPM terlebih dahulu. 

f. Kegiatan dosen peneliti harus melaksanakan 

kegiatan penelitian seuai dengan kalender yang 

telah ditetapkan dalam usulan penelitian. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Isi Penelitan 

Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah: 

1) Melaksanakan sosialisasi standar penelitan ke dosen 

2) Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan 

usulan/proposal penelitian melalui pelatihan/ 

workshop 

3) Membakali dosen dengan pengetahuan metode 

penelitian ilmiah meelalui worksop/ pelatihan 

4) Membekali dosen dan mahasiswa tentang 

pengathaun ethical clearance melalui pelatihan / 

workshop 

5) Memnfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian 

dengan sarana, dan sumber dana, pendamping 

institusi pendidikan 

6) Menjalin kerjasama dengan atake holder yang 

terkait dengan kegiatan penelitian 

7) Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan 



 
 

penelitian 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Isi Penelitian 

1) Seluruh dosen peneliti membuat: 

a Dosen mengajukan usulan penelitian maupun 

laporan penelitian pemula sesuai dengan 

ketentuan yang belaku 

b Dosen mengajukan usulan penelitian maupun 

laporan hibah bersaing sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

c Dosen mengajukan usulan penelitian maupun 

laporan hibah hasil penelitian unggulan 

perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

d Dosen mengajukan usulan penelitian maupun 

laporan penelitian mandiri sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

e Tersusun kelender kegiatan peneltian untuk 

program pemila, hibah bersaing, unggulan 

perguruan tinggi. 

2) Jumlah hasil penelitian dosen yang wajib dipenuhi 

oleh dosen UM Pontianak adalah: 

a. Penelitian berskala internasional minimal 1 

penelitian setiap 2 tahun. 

b. Penelitian berskala nasional minimal 1 kali 

setiap tahun 

c. Penelitian berskala lokal termasuk dibiayaai oleh 

UM Pontianak minimal 1 kali setiap tahun 

d. Hasil penelitian yang bersifat rahasis dan tidak 

mengganggu kepentingan umum dokumen untuk 

digunakan bila dibutuhkan 

3) Kadalaman dan keluasan materi penelitian: 

a. Dari aspek kedalaman keluasan dan 

kedalaman materi penelitian dibagi menjadi 



 
 

dua yaitu penelitian dasar dan penelitian 

terapan 

b. Penelitian dasar harus berorientasi pada 

produk berupa penjelasan atau temuan 

dalam rangka mengantisipasi suatu 

penomena, kaidah, model atau postulat 

baru. 

c. Penelitian terapan harus berorientasi pada 

pengembangan produk berupa inovasi serta 

mengembangkan iptek yang bermanfaat 

bagimasyarakat maupun duni ausaha/ 

industri 

d. Materi penelitian harus mencakup 

kepentingan pengembangan kampus, 

persyarikatan muhammadiyah dan 

kepentingan bangsa 

4) Prinsip penelitian 

a. kemanfaatan, berguna untuk pengembanbgan 

keilmuan, pengembangan kampus, 

persyarikatan Muhammadiyah dan bangsa 

b. Kemuktahiran, materi penelitian sesuai dengan 

perkembangan zaman 

c. mengantisipasi kebutuhan masa yang akan 

datang 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Standar Isi Penelitian 

Untuk melaksakanan standar ini diperlukan: 

1) Buku pedoman penelitian 

2) Laporan usulan penelitian 

3) Laporan protokol penelitian 

4) Leporan perkembangan penelitian 

5) Laporan hasil penelitian 

9. Referensi 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 



 
 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

3) Pedoman SPMI PTM/PTA Tahun 2016 

4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Tinggi Tahun 2017 

 

 

 


