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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 

Peneliti 

Untuk mewujudkan visi dan misi UM Pontianak 

dalam menyelenggarakan program pendidikan yang 

akuntabel dengan jemainan mutu, profesional dan 

kompetitif diperlukan dharma penyelenggaraan 

penelitian yang mendukung program pendidikan 

tinggi. Hal ini mengacu pada Undang_undang No 

20 Tahun 2003 pasal 20 tentang pendidikan  



nasionnal yang menyatakan bahwa perguruan 

tinggi berkewajiban menyelenggarakan  dharma 

penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. 

Agar penyelenggrakaan dharma tersebut dapat 

dilaksakana oleh setiap dosen maupun mahasiswa 

baik secara individual maupun berkelompok, 

diperlukan adanya acuan standar, ukurann, kriteria 

dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen 

maupun mahasiswa, sehingga dibutuhkan adanyan 

penetapan standar peneliti. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Peneliti 

1. Rektor 

2. Wakil rektor 1 

3. Ketua LPPM 

4. Dosen dan mahasiswa peneliti 

5. Pakar/ Ahli 

4. Definisi Istilah Dalam standar ini yang dimaksud dengan: 

1. Standar  peneliti adalah kkriteria minimal 

kemampuan penelitian untuk melaksanakan 

penelitian. 

2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai 

dengan bidang keilmuan, objek penelitian, 

serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian 

5. Pernyataan Isi Standar 

Standar Peneliti 

1. Peneliti 

a Peneliti adalah dosen tetap UM Pontianak yang 

memiliki kemampuan penguasaan metodologi 

penelitian sesuai dengan bidang keilmuan. 

b  Dosen yang mengajukan proposal penelitian 

adalah dosen tetap UM Pontianak dan dapat 

dilakukan secara perseorangan atau 



berkelompok. 

c Dosen tidak tetap hanya diperkenankan 

menjadi anggota kelompok dalam kegiatan 

penelitian kelompok dan hanya satu judul 

penelitian dalam satu tahun. 

d Terkait dengan regulasi atau kebijakan dalam 

pertimbangan  tertentu calon dosen tetap dapat 

melakukan kegiatan penelitian setelah 

mendapat persetujuan dari pimpinan UM 

Pontianak. 

e Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi  

diperkenankan melakukan kegiatan penelitian. 

f Dosen tetap yang sedang cuti, tidak 

diperkenankan melakukan kegiatan penelitian. 

g Dosen, karena satu dan lain hal berhenti 

sebagai dosen tetap di perguruan tinggi, maka 

hasil penelitian yang dibiayai oleh perguruan 

tinggi tidak boleh digunakan pada perguruan 

tinggi lain. 

h Jumlah peneliti dalam satu kelompok maksimal 

5 (lima) orang. Dalam pertimbangan tertentu 

dapat melebihi 5 (lima) orang setelah mendapat 

persetujuan tim reviewer. 

i UM Pontianak memiliki ketentuan tersendiri 

tentang penelitian yang dilakukan oleh 

mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan 

tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. 

2. Reviwer 

a Dosen tetap atau pakar yang memiliki reputasi 

di bidang penelitian yang ditandai dengan 

jumlah penelitian yang dilakukan minimal 3 

(tiga)  dalam tiga tahun terakhir di tingkat 



lokal, dan atau 2 (dua) dalam tiga tahun 

terakhir di tingkat nasional, dan atau 1 (satu) 

dalam tiga tahun terakhir di tingkat 

internasional. 

b Dosen tetap atau pakar yang pernah menjadi 

narasumber dalam seminar, kongres, atau 

kolokium,  minimal 1 kali setiap tahun. 

c Dosen tetap yang pernah menulis buku ilmiah 

yang sesuai dengan bidang ilmunya. 

d Reviewer memiliki latar belakang keilmuan 

yang sesuai dengan proposal yang dinilai 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Peneliti 

Strategi pelaksanaan standar peneliti antara lain: 

1. Membekali dosen tentang penelitian yang 

berlaku di UM Pontianak 

2. Membekali dosen tentang pengetahuan 

penyusunan usulan proposal/ laporan penelitian 

melalui pelatihan dan workshop 

3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal 

terkait dengan kegiatan penelitian 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Peneliti 

1. Porsentase jumlah dosen aktif, tetap dan 

berlatar pendidikan S2 lebih besar atau sama 

dengan 75% membuat usul penelitian 

2. Porsentase dosen aktif, tetap berlatar 

pendidikan S2 yang bmelakukan reviwer 

proposal peneltian dana mandiri dibandingkan 

dengan jumlah proposal yang diusulkan 

mencapai 75% 

3. Porsentasi jumlah peneliti setiap program studi 

mencapai 75% 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Standar Peneliti 

Untuk melaksanakan standar ini diuperlukan: 

1. Standar Prosedur penelitian (SOP) Penelitian 

2. Formulir isian penelitian 



3. Buku Panduan Penelitian 

4. SK Rektor peserta 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 

 

 

 


