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Proses 

Penanggungjawab 

Tanggal 
Nama Jabatan Tandatangan 

1. Perumusan Ir. Rachimi, M.Si Ketua LPM   

2. Pemeriksaan Heriansyah, SH, SH.I, M.Pd Wakil Rektor I   

3. Pengesahan Dr. Syamsul Hidayat BPH   

4. Penetapan H. Helman Fachri, SE, MM Rektor   

5. Pengendalian Ir. Rachimi, M.Si Ketua LPM   

 

 



 
 

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 

Penilaian 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 berkelompok 

diperlukan adanya acuan, ukuran kriteria dan 

spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun 

mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan 

standar penialaian  penelitian. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Penilaian Penelitian  

1. Rektor 

2. Wakil Rektor 1 

3. Kepala LPPM 

4. Seluruh dosen sebagai peneliti 

5. TIM Pakar Penelitian 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar penilaian adalah kriteria minimal yang 

digunakan dalam menilai proses dan hasil 

penelitian 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan 

secara terintegrasi dengan prinpsi-prinsip 

penilaian yang meliputi: 

a. edukatif yang merupakan penilaian 

untuk memotivasi peneliti untuk 

melakukan dan meningkatkan mutu 

penelitiannya; 

b. objektif, penilaian berdasarkan kriterian 

dan yang bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. akuntabel, penilaian penelitian 

dilaksakana dengan prosedur yang jelas 

dan dipahami oleh peneliti dan 



 
 

d. transparan, penialaian dan prosesudr 

penilaiannya dapat diakses oleh semua 

pemangku kepentingan. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Penilaian Penelitian 

1. Penilaian penelitian dilakukan sejak proposal 

diajukan, pelaksanaan penelitian, monitoring dan 

evaluasi penelitian,  sampai dengan laporan 

penelitian. 

2. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan 

memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, 

dan transparan, dan original : 

a. Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi 

peneliti agar terus meningkatkan mutu 

penelitiannya. 

b. Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria 

yang bebas dari pengaruh subjektivitas.  

c. Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria 

dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh 

peneliti. 

d. Transparan: penilaian yang sesuai dengan 

prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses 

oleh semua pemangku kepentingan. 

3. Original : penilaian didasarkan atas keaslian  

penelitian (bukan plagiasi). 

4. UM Pontianak  membuat instrumen penilaian yang 

relevan, akuntabel, dan representatif. 

5. UM Pontianak  memiliki ketentuan tersendiri tentang 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam 

rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, 

atau disertasi. 

6. Penilaian proposal penelitian mengguanakan format 

yang telah ditentukan 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Penilaian 

Penelitian 

Strategi Pelaksanaan standar  penilaian penelitian: 

1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk 

melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah, 



 
 

prinsip-prinsip penilaian, juga menggunakan 

ksesuaian dengan standar hasil, standar isi dan 

standar proses penelitian. 

2. Memfasilitasi seleksi proposal peneltian dan 

seminar sesuai dengan instrumen yang berlaku 

3. Memfasilitasi seminart hasil peneltian 

4. Melibatkan tim/pakar dalam melakukan penilaian 

kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, 

sampai ke seminar hasil penelitian 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Penilaian Penelitian 

1. Terdapat format penialaian proposal penelitian 

2. Ada formulir Desk Evaluation 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Penilaian Penelitian 

Untuk melaksakanan  standar ini diperlukan: 

1. Buku pedoman penelitian 

2. SK TIM Pakar atau Reviewer 

3. Proposal 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 

 

 

 


