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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 

Proses 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 

spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen 

maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya 

penetapan standar proses penelitian. 

3) Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar proses 

penelitian 

Pihak yang bertanggungjawab  

1. Rektor  

2. Wakil Rektor I  

3. LPPM  

4. Dekan Fakultas 

5. Ketua Program Stud 

6. Dosen sebagai peneliti 

7. Mahasiswa 

4) Definisi Istilah 1) 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 ilmu 

pengetahuan dan teknologi. (Undang Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12) 

2) Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan 

yang digali, disusun, dan dikembangkan secara 

sistematis dengan menggunakan pendekatan 



 
 

tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah 

untuk menerangkan gejala alam dan/atau 

kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi) 

3) Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan 

berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang 

menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan 

dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu 

kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Pendidikan Tinggi) 

4) Civitas akademika adalah masyarakat akademik 

yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 

5) Proses Penelitian adalah kriteria tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan.(Permen Dikbud No. 

49 Tahun 2014) 

5) Pernyataan Isi Standar 

Proses Penelitian 

1) Kegiatan Penelitian  

Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah-kaidah 

dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

2) Pengajuan proposal 

a. Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah 

mendapat persetujuan dari ketua program studi 

terutama dari aspek subtansi penelitian. 

b. Pengajuan proposal setelah didiskusikan di 

program studi 

c. Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari 

LPPM atau sesuai dengan pihak lain yang 

mendanai. 



 
 

d. Setiap bulan tanggal 10, LPPM akan mengajukan 

proposal yang terkumpul ke Pimpinanan untuk 

mendapatkan persetujuan pendanaan dan 

reviewer. 

e. Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan 

tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang 

ditetapkan oleh ketua lembaga penelitian dan 

pengembangan perguruan tinggi,  harus diketahui 

oleh pimpinan perguruan tinggi,. 

3) Pelaksanaan Penelitian 

a. Penelitian mulai dilakukan setelah ada 

penandatangan kontrak kerja dengan pihak yang 

mendanai. 

b. Penelitian mandiri dilakukan setelah ada 

persetujuan dari ketua lembaga penelitian atau 

Dekan/Ketua/Direktur. 

4) Monitoring dan Evaluasi 

a. Peneliti wajib melaporkan kemajuan secara 

tertulis kepada ketua LPPM dalam bentuk laporan 

kemajuan penelitian. 

b. Laporan kemajuan penelitian diserahkan setelah 3 

bulan pencairan dana tahap I. 

c. Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus 

memenuhi kewajiban semua persyaratan yang 

diajukan oleh DIKTI dan menandatangani 

perjanjian di atas materai dengan ketua lemlitbang 

untuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI 

5) Laporan hasil penelitian 

a. Hasil penelitian yang dilaporkan ke Lemlit 

diketahui oleh ketua program studi. 

b. Laporan hasil penelitian disertakan dengan artikel 

jurnal ilmiah, dalam bentuk soft-copy. 

c. Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti 

fisik untuk akreditasi program studi, serta 

berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah 



 
 

lainnya. 

d. Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi 

berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal 

maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN. 

e. Artikel Ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam 

jurnal dan prosiding, akan dipublikasikan melalui 

e-journal di perguruan tinggi masing-masing. 

f.  Hasil penelitian dapat dijadikan dasar 

pengambilan kebijakan program studi dan 

kegiatan pengabdian masyarakat 

g. Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan 

buku dari hasil penelitian. 

6) Strategi Pelaksanaan 

Standar Proses 

Penelitian 

1) Adanya kebijakan dan system pengelolaan 

penelitian yang lengkap dan dikembangkan 

serta dipublikasikan oleh institusi.  

2) Adanya web LPPM UM Pontianak.  

3) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi 

dalam menjamin keberlanjutan dan mutu 

penelitian.  

4) UM Pontianak menciptakan iklim yang 

kondusif agar dosen dan mahasiswa secara 

kreatif dan inovatif menjalankan peran dan 

fungsinya sebagai pelaku utama penelitian 

yang bermutu dan terencana.  

5) UM Pontianak memfasilitasi dalam 

melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil 

penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain 

penyelenggaraan forum/seminar ilmiah, 

presentasi ilmiah dalam forum nasional dan 

internasional, publikasi dalam jurnal nasional 

terakreditasi dan/atau iternasional yang 

bereputasi.  

6) Adanya ekspos hasil penelitian yang 



 
 

ditampilkan pada show room. 

7) Indikator 

Ketercapaian Standar 

Proses Penelitian 

1)  Adanya laporan kinerja LPPM ke Dikti setiap 

tahun dan ke Rektor UM Pontianak setiap 

semester.  

2) Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau 

fungsi penelitian UM Pontianak pada pangkalan 

data Pendidikan Tinggi.  

3) Adanya laporan hasil penelitian dosen 

4) Adanya Tugas/Skripsi mahasiswa. 

5) Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Proses Penelitian 

1) RIP Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

UM Pontianak.  

2) Pedoman Penulisan Proposal kegiatan penelitian UM 

Pontianak.  

3) Pedoman Penulisan Laporan Kemajuan Penelitian 

UM Pontianak.  

4) Pedoman Penulisan Laporan Akhir Penelitian UM 

Pontianak. 

5) 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 

 

 

 


