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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 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

Untuk mewujudkan visi dan Misi UM Pontianak 

yaitu penyelenggaraa penelitian yang mendukung 

program pendidikan, maka dibutuhkan adanya 

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 



 
 

Adapun tujuan dan maksud dibuatnya standar 

pendanaan dan pembiaayaan ini baik ytang 

bersumber dari internal UM Pontianak maupun dari 

pemerintah, kerjasama dengan lemnaga lain, 

mandiri atau dana dari masyarakat adalah untuk 

pembiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian 

dan  pemantauan serta evaluasi dan diseminasi hasil 

penelitian 

3. Pihak yang 

Bertanggungjawab 

untuk Mencapai Isi 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor II 

3. Ketua LPPM 

4. Seluruh dosen sebagai peneliti 

4. Definisi Istilah Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber 

dana penelitian baik yang bersumber dari internal UM 

Ponianak, pemerintah (DIPA), kerjasama dengan 

lembaga lain dalam dan luar negeri, mandiri maupun 

dana dari masyarakat yang digunakan untuk 

membiayai proses peneltian baik dari perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan dan diseminasi hasil penelitian 

5. Pernyataan Isi Standar 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

1. Rektor harus memiliki kebijakan formal tentang 

pelaksana penelitian, pembiayaan di bidang 

penelitian, meliputi sumber biaya, besarnya biaya, 

penggunaan, dan model laporan penggunaan 

biaya. 

2. Universitas harus membiayai penelitian internal 

minimal sebesar Rp. 5.000.000 per penelitian. 

3. Peneliti yang telah telah disetujui namun tidak 

selesai sesuai kontrak dapat dilanjutkan 3  bulan 

berikutnya, apabila tetap tidak selesai dilakukan 

pengembalian dana sebesar 100% 

4. Biaya penelitian ekternal harus disesuaikan 

dengan ketentuan pihak penyandang dana 

5. Pendanaan penelitian harus digunakan untuk 

membiayai: 

a. Perencanaan penelitian, 



 
 

b. Pelaksanaan penelitian, 

c. Pembelian barang habis pakai, 

d. Penyewaan peralatan penunjang penelitian, 

e. Pengendalian penelitian, 

f. Pemantauan dan evaluasi penelitian, 

g. Pelaporan penelitian 

h. Diseminasi hasil penelitian 

6. Universitas harus memiliki mekanisme pendanaan 

dan pembiayaan penelitian. 

7. Univeritas harus memiliki dana pengelolaan 

lembaga penelitian untuk membiayai  

a. Manajemen penelitian terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan 

penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. 

b. Peningkatan kapasitas peneliti dalam bentuk 

pelatihan, workshop, dan lain-lain. 

c. Insentif bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah 

terakreditasi nasional minimal Rp. 

5.000.000/judul  

d. Insentif bagi publikasi ilmiah di jurnal ilmiah 

terakreditasi internasional minimal Rp. 

10.000.000/judul  

e. Insentif kekayaan intelektual minimal Rp 

10.000.000/judul. 

6. Strategi Pelaksanaan 

Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan 

Penelitian 

Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan 

penelitian adalah: 

1. Membuat standar komponen rincia biaya 

2. Deseminasi standar komponen rincian biaya ke 

dosen/ peneliti 

3. Mewajibkan semua peneliti utama 

mendapatkan pendanaan penelitian yang 

bersumber dari pemerintah untuk penanda 

tanganan kontrak penelitian sebelum pencairan 

dana oleh pihak keuangan 

4. Meminta laporan pertangung jawaban 

pengeloalaan pendanaan kepada peneiti pada 

akhir kegiatan penelitian 



 
 

5. Mewajibkan semua peneliti utama 

mendapatkan  pendanaan dan pembiayaan 

penelitian yang bersumber dari institusi 

maupun pemerintah untuk membuat surat 

pertanggungjawaban mutlak 

7. Indikator 

Ketercapaian Standar 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan 

pendanaan dan pembiyaan penelitian bersumber dari 

institisi maupun pemerintah: 

1. Menadatangani naskah kontrak penelitian 

2. Membuat surat SPTJM 

3. Membuat laporan pertanggungjawaban 

pengelolaan pandanaan dan pembiayaan penelitian 

4. Membuat lappran kemajuan pelaksanaan 

penelitian 

8. Dokumen Terkait 

Dengan Pelaksanaan 

Pendanaan dan 

Pembiayaan 

Penelitian 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 

1. Standar komponen rincian anggaran penelitian 

2. Naskah Kontrak peneltian 

3. Formulir SPTJM Penelitian 

4. Laporan kemajuan penelitian 

5. SK Rektor tentang penetapan 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 

 

 

 


