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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 

Sarana dan Prasarana 

Penelitian 

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, 

maka penelitian di perguruan tinggi bertujuan: 

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk menunjang pengembangan pendidikan dan 

pengabdian kepada masyarakat; Membangun sumber 

daya manusia yang kreatif dan inovatif serta 

mengembangkan budaya akademik; Mengembangkan 



 
 

keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan 

keunggulan komparatif dan kompetitif; Menghasilkan 

luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi 

kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan 

peradaban dan kesejahteraan umat manusia; 

Meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan 

meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) 

di tingkat nasional dan internasional. 

Standar penelitian di perguruan tinggi terdiri atas : 

Standar hasil; Standar isi; Standar proses; Standar 

Penilaian, Standar Peneliti, Standar sarana dan 

prasarana; Standar Pengelolaan; Standar Pendanaan 

dan pembiayaan. 

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan 

kriteria minimal tentang fasilitas untuk melaksanakan 

kegiatan penelitian. 

Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana 

untuk menunjang kegiatan penelitian yang meliputi: 

ruang kelembagaan penelitian; laboratorium, studio, 

kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lainnya 

sesuai dengan kebutuhan serta berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan memenuhi standar  

kesehatan dan keselamatan kerja; dan sarana teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UM 

Pontianak maka diperlukan standar sarana dan 

prasarana penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat 

lebih berkualitas dan mempunyai manfaat dalam 

pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi. 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

1) Wakil Rektor 2 bidang SDM dan keuangan 

2) Ketua LPPM 

3) Dekan Fakultas 



 
 

Sarana dan Prasarana 

Penelitian 

4) Ketua Program Studi 

5) Civitas Akademika 

4. Definisi Istilah 1) Sarana dan Prasarana penelitian adalah sarana dan 

prasarana yang disediakan oleh UM Pontianak 

untuk membantu dosen melakukan penelitian. 

2) UM Pontianak memiliki sarana dan prasarana 

untuk menunjang kegiatan penelitian yang 

meliputi: ruang kelembagaan penelitian; 

laboratorium, studio, kebun percobaan, bengkel 

kerja, atau sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan 

penelitian civitas dan memenuhi standar mutu; 

keselamatan kerja; kesehatan; kenyamanan; 

keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan ; 

dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Sarana dan Prasarana 

Penelitian 

1) Ketua LPPM harus membuat perencanaan sarana 

dan prasarana yang digunakan dosen dalam 

membuat penelitian setiap tahunnya.  

2) Wakil Rektor 2 bidang sumber daya manusia dan 

keuangan harus menyediakan sarana dan prasarana 

yang digunakan dosen dalam membuat penelitian 

untuk semua civitas akademika UM Pontianak. 

3) Semua sarana dan prasarana harus memiliki standar 

mutu; keselamatan kerja; kesehatan; kenyamanan; 

keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan ; 

dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Sarana dan 

Prasarana Penelitian 

1) Ketua LPPM membuat usulan sarana prasarana 

penelitian didasarkan Rencana Induk Penelitian 

UM Pontianak. 

2) Wakil Rektor 2 bidang SDM dan keuangan 

mempersiapkan sarana dan prasarana yang 

digunakan dosen dalam membuat usulan, proses 

dan pembuatan laporan penelitian untuk semua 



 
 

dosen di UM Pontianak. 

3) Semua sarana dan prasarana harus memiliki standar 

mutu; keselamatan kerja; kesehatan; kenyamanan; 

keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan ; 

dan sarana teknologi informasi dan komunikasi. 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Sarana dan Prasarana 

Penelitian 

1) Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan 

civitas akademika dalam membuat usulan, proses 

dan pembuatan laporan, serta publikasi hasil 

penelitian untuk semua civitas akademika di UM 

Pontianak. 

2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

memiliki kantor yang refresentatif berupa: ruang 

kerja pimpinan dan staff; ruang sekretarist; ruang 

rapat; gudang hasil penyimpanan hasil penelitian 

yang memadai; komputer dan kelengkapanya; 

Scanner; LCD; ATK; dan akses internet (WIFI) 

3) Lembaga Penelitian memiliki akses mendapatkan 

informasi terkait dengan penelitian dan 

mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai 

pihak. 

4) Banyaknya hasil penelitian civitas UM Pontianak. 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Sarana dan Prasarana 

Penelitian 

1) Surat Keputusan Rektor tentang pedoman 

penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan 

penelitian bagi dosen di lingkungan UM Pontianak. 

2) Surat Keputusan Rektor tentang pedoman 

pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan 

UM Pontianak. 

3) Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Publikasi 

dan Penyesuaian Angka Kum untuk hasil Penelitian 

yang dipublikasikan di lingkungan UM Pontianak. 

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 

 


