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1. Visi, Misi 

Progam Studi 

Magister 

Pendidikan 

Biologi 

Visi universitas berdasarkan Renstra Universitas Lambung 

Mangkurat Tahun Tahun 2015-2019 Visi universitas adalah 

“Terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai 

Universitas Terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan 

lahan basah”. Sesuai dengan sifatnya sebagai lembaga 

kependidikan, maka FKIP ULM menyusun visi yaitu “Menjadi 

Fakultas Penyelenggara dan Penghasil Tenaga Pendidik dan 

Tenaga Kependidikan yang berkarakter dan Berdaya Saing pada 

Bidang Lingkungan Lahan Basah”.  

Berdasarkan visi universitas dan fakultas maka Program Studi 

Magister Pendidikan Biologi menetapkan visi Sampai tahun 2030 

menghasilkan tenaga pendidik yang berkompeten dalam 

mengembangkan pendidikan Biologi berbasis lingkungan lahan 

basah.. 

Program Studi Magister Pendidikan Biologi FKIP Unlam 

memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan misi universitas dan 

misi FKP Unlam di atas, oleh sebab itu disusun misi Tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut:  

1. Menyelenggarakan pendidikan magister dalam bidang 

Pendidikan Biologi 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan biologi 



berorientasi lingkungan lahan basah 

3. Menyebarkanluaskan hasil penelitian bidang Pendidikan 

Biologi melalui publikasi ilmiah dan pengabdian 

masyarakat 

4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

pengembangan Pendidikan Biologi yang berkelanjutan 

2. Rasionale  Secara universal misi utama perguruan tinggi adalah 

menghasilkan, melestarikan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, 

dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia 

yang berilmu pengetahuan yang pada gilirannya berkontribusi 

pada kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut perguruan 

tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma 

pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen 

dengan seimbang, baik secara individu maupun kelompok. Pada 

kondisi ini ketersediaan standar penelitian ilmiah merupakan 

sesuatu yang sangat penting dan strategis sifatnya guna 

tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan 

pendidikan khususnya dibidang penelitian untuk mencapai 

program penelitian unggulan Universitas. 

3. Subjek/pihak 

yang 

Bertanggung 

jawab untuk 

Pencapaian 

Standar 

A. Ketua Prodi 

B. Dosen 

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 

pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2. Merit sistem adalah system pemberian penghargaan atas 

kontribusi karyawan terhadap organisasi/institusi berdasarkan 

fairness and equity (reward and punishment). 



3. Catatan riset adalah catatan data atau hasil riset yang 

mencakup proposal riset, catatan laboratorium (baik fisik 

maupun elektronik), laporan kemajuan, presentasi lisan, 

laporan internal dan artikel pada jurnal serta catatan lainnya 

yang terkait dengan riset. 

4. Plagiarisme adalah: 

a) menggunakan ide atau kata-kata orang lain 

tanpamemberikan kredit atau pengakuan 

(acknowledgement),  

b) mengakui/mengklaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, 

menggunakan hasil orang lain atau metode tanpa 

menyebut sumbernya,  

c) dengan sengaja tidak menyatakan bantuan signifikan yang 

diterima dari pihak lain,  

d) menyalin tulisan dan/atau gambar atrau sejenisnya yang 

merupakan karya orang lain tanpa menyatakan pengakuan 

terhadap penulis,  

e) mengakui/mengklaim pekerjaan atau ide-ide orang lain 

atau mengambil kekayaan intelektual mereka. 

 

5. Pernyataan Isi 

Standar  
Acuan penelitian ilmiah di prodi Magister Pendidikan Biologi 

FKIP UNLAM:  

1. Ruang lingkup meliputi penelitian bidang ilmu pengetahuan 

dasar, ilmu pengetahuan terapan, teknologi, teknik produksi, 

seni dan budaya (ipteksb). 

2. Tujuan dan sasaran untuk mendorong, mengakomodasi, dan 

memfasilitasi pengembangan ipteks yang bermanfaat bagi 

masyarakat luas terutama dalam upaya memanfaatkan 

sumberdaya alam yang ramah lingkungan.  

3. Target capaian yang diharapkan adalah (a) ditemukannya 

pengetahuan empiric, teori, konsep, metodologi, model, 



informasi, proses, rancang bangun atau produk yang 

bermanfaat langsung atau tidak langsung bagi kesejahteraan 

masyarakat dan kehidupan umat manusia, (b) agen perubahan 

dimasyarakat dan mampu mengangkat reputasi universitas . 

4. Diwujudkan melalui pendekatan penelitian prioritas, 

penelitian payung, penelitian kerjasama, penelitian unggulan, 

dan penelitian terobosan. 

5. Setiap dosen diwajibkan sekurang-kurangnya melakukan 

satukali penelitian (individual, kelompok, monodisipliner, 

atau multidisipliner) dalam kurun waktu satu tahun. 

6. Setiap peneliti wajib menggunkan metode penelitian ilmiah 

yang sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti 

7. Sumber dana penelitian dapat berasal dari pribadi peneliti, 

institusi dilingkungan unlam, dan kerjasama (pemerintah 

pusat dan daerah, masyarkat, industry, institusi penelitian, 

lembaga donor dalam dan luar negeri), dan sumber dana lain 

yang sah. 

Hak, kewajiban dan tanggungjawab peneliti di semua satuan 

pendidikan di prodi Magister Pendidikan Biologi FKIP UNLAM:  

1. Peneliti berhak memperoleh dana dan menggunakan 

sarana/fasilitas penelitian di lingkungan universitas sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

2. Peneliti mempunyai hak kekayaan intelektual dari hasli 

penelitiannya menurut ketentuan yang berlaku. 

3. Dosen peneliti wajib memenuhi kode etik dosen dan 

peraturan/ketentuan lain tentang penelitian di universitas. 

4. Peneliti bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metodologi 

dan rumusan hasil penelitiannya. 

 

Hasil penelitian, output dan outcome yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan dosen di prodi Magister Pendidikan 



Biologi FKIP UNLAM:  

1. Hasil penelitian berupa temuan ilmiah, pemanfaatan temuan 

ilmiah, teknologi dan metodologi baru, modifikasi, adaptasi 

atau inovasi teknologi, percepatan dan perbaikan teknik 

produksi, serta ciptaan model dan produk fisik, dan bidang 

ipteksb. 

2. Output yang diperoleh dari hasil penelitian berupa publikasi, 

prototype, karya, paten dan/atau HAKI. 

3. Outcome yang dipertoleh dari hasil penelitian berupa sitasi, 

produk baru (yang diindustrikan), penghargaan, atau implikasi 

kebijakan. 

Diseminasi hasil penelitian dan kekayaan intelektual yang 

diperoleh dari penelitian yang dilakukan dosen di prodi Magister 

Pendidikan Biologi FKIP UNLAM:  

1. Hasil penelitian wajib didokumentasikan dan didesiminasikan, 

yaitu berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar. 

2. Universitas (lembaga penelitian) wajib memfasilitasi dan 

mendorong diseminasi hasil penelitian. 

3. Institusi di lingkungan universitas wajib menciptakan iklim 

yang kondusif untuk menghasilkan penelitian yang berpotensi 

memperoleh hak kekayan intelektual (HAKI). 

4. Universitas wajib mengupayakan, mengatur dan memfasilitasi 

pengurusan, perlindungan dan pemanfaatan HAKI. 

 

Kode etik penelitian yang berlaku di prodi Magister Pendidikan 

Biologi FKIP UNLAM:  

1. Harus saling hormat menghormati dalam kapasitasnya sebagai 

pribadi maupun professional. 

2. Harus memiliki prinsip tata nilai integritas yang diwujudkan 

dalam sikap dan prilaku jujur, tulus, bertanggungjawab dan 

memegang teguh komitmen untuk memenuhi janji. 



3. Dilarang melakukan plagiarisme, pencurian, penipuan, 

pelanggaran hukum, serta diskriminasi dan penyalahgunaan 

hak sesama warga atau orang lain atau kewenangan yang 

dipercayakan kepadanya nuntuk kepentingan pribadi. 

4. Harus memegang teguh etika dalam riset, yaitu: 

a) Wajib mengikuti prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 

oleh Lemlit. 

b) Wajib mempertahankan kualitas proses dan metodologi 

yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan risetnya. 

c) Wajib menyusun catatan kegiatan riset, prosedur, dan hasil 

yang dicapai secara baik agar dapat dijadikan panduan 

untuk pelaksanaan kegiatan riset serupa. 

d) Wajib memastikan proses riset serta hasilnya berlangsung 

dengan standar kualitas serta produktivitas yang 

seharusnya. 

e) Dosen dan peneliti yang ditugasi dalam pembimbingan 

riset wajib melakukan pembimbingan sehingga 

pelaksanaan riset yang baik terlaksana. 

f) Wajib melaksanakan diskusi terbuka dan publikasi. 

g) Wajib memegang dan memenuhi setiap komitmen yang 

dijanjikan dalam proposal riset. 

h) Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, 

ketentuan dan kode etik yang berlaku. 

5. Dilarang menyalahgunakan kepercayaan seperti mengambil 

atau mempublikasikan ide-ide atau data yang dimiliki bersama 

tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang terkait. 

6. Dilarang menyalahgunakan subyek riset manusia, jaringan 

manusia, atau bahan manusia lainnya termasuk riset yang 

dapat mengancam kesehatan, keselamatan subyek riset 

manusia, atau tidak menjaga privasi dan kerahasiaan subyek 

riset atau donor material. 



7. Dilarang menyalahgunakan dana riset atau menggunakan dana 

riset tidak seperti yang tercantum dalam dokumen pengajuan 

pendanaan. 

8. Dilarang mengajukan aplikasi dana kegiatan riset yang sama 

untuk institusi pemberi dana yang lainnya. 

9. Dilarang mempublikasikan hasil penelitian yang dikerjakan 

sebagian atau seluruhnya oleh mahasiswa tanpa 

mencantumkan nama mahasiswa sebagai penulis/inventor atau 

mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa. 

10. Dilarang bagi pembimbing untuk meminta mahasiswa untuk 

melakukan riset yang semata-mata ditujukan untuk 

kepentingan pembimbing tanpa mengaitkannya dengan 

skripsi, kecuali atas dasar kesepakatan lain atau ada dokumen 

kesepakatan lain yang dilakukan kedua belah pihak tanpa 

paksaan dari pihak manapun. 

11. Dilarang dengan sengaja menyembunyikan referensi lain yang 

isinya berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukannya, 

dengan maksud untuk menonjolkan nilai kebaruan dari hasil 

riset yang dipublikasikannya. 

12. Dilarang melanggar kode etik publikasi hasil penelitian, yaitu 

mendaftarkan makalah hasil penelitian yang telah diterbitkan 

atau sedang dalam proses evaluasi ke jurnal ilmiah yang 

lainnya. 

13. Dilarang dengan sengaja mempublikasikan hasil penelitian 

yang menimbulkan keresahan publik. 

 

Pelanggaran penelitian jika terjadi hal-hal berikut ini:  

1. Terjadi pemalsuan, plagiarisme, penyalahgunaan, atau bentuk 

kecurangan lain dalam hal mengusulkan, merancang, 

melaksanakan, mencatat, membimbing, memberikan tinjauan 

riset, dan pelaporan hasil riset (pelaporan secara selektif atau 



penghilangan data yang bertujuan menipu atau merusak 

catatan riset). 

2. Fabrikasi data(mengarang dan membuat data atau hasil 

penelitian).  

3. Falsifikasi (mengubah atau salah melaporkan data atau hasil 

penelitian), termasuk pembuangan data yang bertentangan 

secara sengaja untuk mengubah hasil. 

4. Misappropriation of others’ideas, penggunaan informasi 

khusus tanpa izin misalnya pelanggaran kerahasian pada 

waktu penelaahan atau review oleh teman sejawat  

5. Praktek lain yang menyimpang dari yang sudah diterima 

umum dalam suatu komunitas ilmiah dalam mengajukan 

proposal penelitian, melakukan penelitian atau melaporkan 

hasil penelitian. 

 

Sangsi pelanggaran terhadap kode etik penelitian di prodi 

Magister Pendidikan Biologi FKIP UNLAM: 

1. Merupakan tindakan tercela dan tidak dapat ditoleransi dan 

dibenarkan.  

2. Penelitian dinyatakan batal (tidak bernilai). 

3. Peneliti diwajibkan mengganti uang yang terpakai dalam 

penelitian tersebut senilai dua kali lipatnya (khusus untuk 

penelitian yang didanai bukan oleh dana pribadi). 

4. Kepada peneliti yang bersangkutan selama dua tahun berturut-

turut tidak berhak untuk melakukan penelitian (penelitiannya 

tidak dihargai baik dari sisi administrasi dan ilmiah) dan 

mendapatkan rekomendasi institusi untuk memperoleh dana 

penelitian dari pihak luar.  

6. Strategi  1. Mengembangkan system insentif penelitian (reward dan merit 

system) untuk memacu gairan dan peningkatan mutu 

penelitian. 



2. Mengembangkan pusat-pusat penelitian untuk bidang-bidang 

unggulan 

3. Mengembangkan mutu manajemen penelitian (relevansi, 

efisiensi, dan produktifitas penelitian). 

4. Melakukan evaluasi hasil penelitian. 

7. Indikator 1. Peningkatan jumlah kerjasama dan jumlah proposal kegiatan 

penelitian yang mendapatkan pendanaan dari lembaga dan 

instansi terkait untuk dilaksanakan setiap tahunnya. 

8. Dokumen Terkait 1. Manual Penetapan Standar (M.Pntp/Std/01. Penetapan 

Standar). 

2. Manual Pelaksanaan Standar (M.Plks/Std/02. Pelaksanaan 

Standar). 

3. Manual Pengendalian Standar (M.Pgdl/Std/03. Pengendalian 

Standar). 

4. Manual Peningkatan Standar (M.Pnkt/Std/04. Peningkatan 

Standar). 

9. Referensi 1. UU No.18 tahun 2002 tentang system nasional penelitian, 

pengembangan dan penearapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

2. UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta 

3. UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

4. Permendiknas No.17 tahun 2010 tentang pencegahan dan 

penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. 

 


