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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR:{6 TAHUN2015
TENTANG
PEDOMAN KAMPUNG RISET
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,
Menimbang

Mengingat

'. a.
b.

Bahwa dalam rangka menjaga relevansi program pengabdian pada
masyarakat lAlN Pontianak maka perlu ditetapkan Pedoman;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor lnstitut Agama lslam
Negeri Pontianak tentang Pedoman Kampung Riset.

: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan
Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta
Tunjangan Kehormatan Profesor;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan;
1 0. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara;
'l 'l . Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan

9.

04

Dosen;

'13. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional lndonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan
Sekolah Tinggi Agama lslam Negeri Pontianak menjadi lnstitut
Agama lslam Negeri Pontianak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009
tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Mekanisme Pelaksana Pembayaran Atas Beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Departemen Agama;
'18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi
Keagamaan;
20.Peraturan...

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen
dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
21 . Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja lnstitut Agama lslam Negeri Pontianak;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor
531PMK.0212014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2015;
23. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas
Kuasa Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kementerian Agama;
24. Keputusan Menteri Agama Nomor B.lll3l1231 tentang
Pengangkatan Rektor lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN) Pontianak,
tanggal 25 April 20"14;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor
48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada
Perguruan Tinggi.
26. Surat Keputusan Rektor lAlN Pontianak No. 21 Tahun 2015 tentang
Pedoman lntegrasi Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan
Pengabdian pada Masyarakat.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONT:ANAK TENTANG PEDOMAN KAMPUNG RISET :NSTITUT
AGAMAiSLAM NEGER:PONTIANAK

: KEPUTUSAN

Pasal

1

Pedoman Kampung Riset adalah acuan yang dijadikan dasar dalam menyusun dan
melaksanakan program Kampung Riset.

Pasal2
Pedoman Kampung Risel sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.
Pasal 3
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pontianak

pada tangga1 09 Februari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,

Ｈ．﹁

Dekan-Dekan di Lingkungan lAlN Pontianak;
Direktur Pascasarjana lAlN Pontianak;
Kepala LP2M.
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2.
3.
4.
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Tembusan:
1. Wakil Rektor I, ll, dan lll;

√

REKTOR

INSTITUT AGAMAiSLAM NEGERI PONT:ANAK
LAMP:RAN
KEPUTUSAN REKTOR
INST!TUT AGAMA:SLAM NEGER!PONT:ANAK
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN KAMPUNG RISET INST!TUT
AGAMAiSLAM NEGER!PONT:ANAK

PEDOMAN

KAMPUNG RiSET
INSTITUT AGAMAISLAM NEGER:PONT:ANAK

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat vital. la adalah
salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi yang mempunyai muatan akademis dan
pengabdian kepada masyarakat. Melalui penelitian, problem yang sedang dihadapi oleh
masyarakat bisa ikut dipecahkan. Sedangkan secara akademik, penelitian merupakan
bagian dari pengembangan keilmuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran.
Sehingga sebuah perguruan tinggi tanpa adanya aktifitas penelitian, maka patut
dipertanyakan keberadaanya.

Sebagai unit kerja unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi,
koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Pusat Penelitian dan
Penerbitan (Puslitpen) LP2M lAlN Pontianak secara periodik menyelenggarakan kegiatan
Kampung Riset sejak tahun 2013. Kampung Riset adalah satu-satunya kegiatan pelatihan
penelitian kolaboratif antara mahasiswa dan dosen yang didesain dalam format Praktik
Penelitian Lapangan. Sebagai peserta, setiap mahasiwa akan mendapatkan fasilitas
pedampingan langsung oleh dosen pembimbing yang profesional di bidangnya, mulai dari
awal penyusunan perencanaan - pengumpulan data di lapangan-analisis data dan tentu
saja penulisan laporan sampai penulisan buku referensi hasil penelitian.
Selain pengalaman melakukan penelitian lapangan dengan dosen yang profesional di
bidangnya, Kampung Riset juga bernuansa wisata akademik karena menghadirkan peserta
di lokasi penelitian yang unik dan eksotis, lengkap dengan daya tarik alam yang mungkin
tidak/belum pernah anda kunjungi sebelumnya.

Kegiatan ini perlu dilakukan karena Kalimantan Barat sesungguhnya mempunyai
sejarah besar dalam penyebaran lslam. Hal ini ditunjukkan dengan wujudnya beberapa
kerajaan lslam, yang bukan hanya tingkat daerah (lokalitas), melainkan nasional bahkan
dunia. Dari sisi kerajaan, kila mengenai Kerajaan lslam Pontianak, kerajaan lslam
Mempawah, kerajaan lslam Sambas, kerajaan lslam Sintang dan beberapa kerajaan kecil
seperti kerajaan lslam Bunut, Selimbau, Piasak dan sebagainya (lihat Enthoven, 1903).
Darl …

Dari sisi ketokohannya, kita mengenal nama besar ulama lmam Khatib Sambas dan lmam
Basiuni lmran yang sudah berada pada level dunia. Nama-nama mereka ini senantiasa
menghiasi setiap kajian mengenai lslam di Kalimantan Barat sepanjang sejarah.
Bagaimana dengan masyarakat muslim di Kalimantan Barat hari ini? Untuk konteks ini,
sepertinya kita menemukan banyak kendala. Dari siniiumlah masyarakat muslim saja kita
tidak mempunyai data yang jelas. Adanya perbedaan jumlah masyarakat muslim menurut
statistik daerah dan Kementrian Agama menunjukkan bahwa lemahnya pemetaan dan
kajian terhadap masyarakat Muslim di Kalimantan Barat. Tapi setidaknya, diyakini bahwa
jumlah keseluruhan masyarakat muslim di Kalimantan barat masih di atas 55 %. Lantas,
bagaimana dengan karaKeristik sosial dan keagamaan masyarakat muslim di Kalimantan
Barat, yang membentang dari barat (Pontianak) hingga ke timur (Kapuas Hulu), dari utara
(Sambas) hingga ke selatan (Ketapang)? Lagi-lagi, kita juga tidak mempunyai data yang
baik dan jelas untuk mendeskripsikannya. Padahal, misi dakwah dan pengembangan lslam
yang menjadi salah satu tanggung jawab lAlN sebagai Perguruan Tinggi lslam Negeri di
Kalimantan Barat berkepentingan terhadap eksplorasi data-data tersebut.

Gambaran singkat tentang peta sosial keagamaan Kalimantan Barat tersebut telah

cukup memberikan amanat kepada masyarakat KalBar, khususnya akademisi dan
pemerhati masyarakat Kalimantan, untuk menyikapinya dengan tindakan (acrbr). Oleh
karena itu pula Program Kampung Riset ini meniadi satu jawaban untuk memenuhi
tanggungjawab lAlN Pontianak sebagai institusi akademik yang menaungi para akademisi
yang bergelut dalam bidang sosial keagamaanPenerima mannfaat Program Kampung Riset ini dapat memberikan manfaat kepada
beberapa kalangan di antaranya: (1) lvlasyarakat pedesaan yang menjadi obyek penelitian.
Dengan dilakukannya program penelitian di wilayah mereka, masyarakat pedesaan akan
dapat mengetahui kondisi sosial keagamaan yang ada dalam masyarakat tidak hanya dari
perspektif mereka endiri tetapi juga dari perspektif luar, khususnya para peneliti yang
kemudian menghasilkan oulpul penelitian. (2) Pemerintah. Baik Pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat, khususnya yang diwakili oleh Kementrian Agama Rl dan jajarannya akan
dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan di
lingkungan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. (3) Lembaga Pendidikan dan
Dakwah. Output dari Program Kampung Riset ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga
dakwah dan pendidikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan dakwah dan pendidikan, baik
di Kalbar maupun menginspirasi kegiatan di daerah lain di lndonesia. (4) lAlN Pontianak.
Secara langsung lembaga lAlN Pontianak dapat memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari
Program Kampung Riset ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan lain baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. (5) Akademisi secara umum. Bagi akademisi, hasil-hasil
dari Program Kampung Riset ini dapat menjadi tambahan khazanah kelilmuan, baik bagi
akademisi para peneliti yang terlibat dalam program ini maupun akademisi lain sebagai
pengguna oufput kegiatan ini.

B.

Ketentuan lJmum

1.
2.

3.
4.

Buku Panduan Kegiatan Kampung Riset adalah pedoman pelaksanaan yang
menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dijadikan aturan dalam melaksanakan kegiatan
Kampung Riset LP2M lAlN Pontianak;
Kegiatan Kampung Riset yang dimaksudkan dalam panduan ini adalah suatu aktifitas
mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta
berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan guna menemukan prinsip-prinsip pengetahuan
dan memformulasikan metode-metode baru yang dilakukan secara kolaboratif antara
dosen dan mahasiswa di lokasi penelitian tertentu;
Kegiatan Kampung Riset yang dilakukan
lAlN Pontianak mengacu pada
pengembangan ilmu pengetahuan agama lslam dan ilmu-ilmu yang memiliki relevansi
dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran di Perguruan TinggiAgama lslam (PTAI);
Tujuan kegiatan Kampung Riset
lAlN Pontianak antara lain berupaya
mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama dan kebudayaan lslam bagi
kemaslahatan masyarakat.

di

di
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6.

Hasil kegiatan Kampung Riset lAlN Pontianak harus dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam memecahkan persoalan yang sedang hadapi dan juga dapat
dimanfaatkan oteh para ilmuan untuk mengembangkan ilmu agama dan kebudayaan
lslam.
Ukuran keberhasilan Kampung Riset di lAlN Pontianak berpijak pada dua pengakuan,
yakni dari masyarakat luas, dan dari kalangan akademisi itu sendiri. Yang pertama
indikatomya adalah sejauhmana penelitian tersebut diapresiasi oleh masyarakat, yaitu
digunakan atau tidak karena seringkali yang terjadi bahwa hasil penilitian hanya
sebagai penghias perpustakaan, diletakkan diatas rak dan tidak pernah dibaca oleh
mayarakat. lni berarti mubadzir (useless). Sedangkan yang kedua adalah sejauhmana
hasil penelitian itu diakuai oleh sesama peneliti sebagai temuan yang valid, baru dan
tajam sebagai suatu bentuk sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu agama
dan kebudayaan lslam.

.
A

BAB II
KEGIATAN KAMPUNG RISET

Tuiuan Program
Kegiatan Kampung Riset Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
wujud
penelitian
dan
implementasi upaya pembangunan pendidikan lslam, khususnya di bidang
karya ilmiah pada level pendidikan tinggi lslam. Sebagai bagain dad program peningkatan
mutu penelitian, kegiatan Kampung Riset secara spesifik bertujuan untuk:
'1. Meningkatkan minat civitas akademika lAlN Pontianak dalam bidang penelitian,
khususnya penerapan metodologi penelitian sosial dan kajian keislaman (/s/amic

(LP2M) lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN) Pontianak merupakan salah satu

sfudies).

2. Meningkatkan kualitas kajian hasil penelitian keislaman yang menjadi core dan
spesifikasi kajian PTAI melalui kegiatan penelitian kolaboratif antara dosen dan
mahasiswa.

3. Mengembangkan kajian keilmuan penunjang lainnya, antara lain seperti cabang
pendidikan, sosial, ekonomi, sains, maupun humaniora.

4. Memberikan deskripsi, ekplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai
fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah
keislaman dan keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang
agama dan keagamaan melalui penelitian dan karya ilmiah.

5. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan,
peningkatan taraf hidup masyarakat, dan good gavernance dalam sektor pendidikan dan
pengembangan masyarakat lslam.

B

Tema

Kegiatan Kampung Riset LP2M lAlN Pontianak pada dasarnya mengakomodir
berbagai initiatif penelitian terkait isu-isu kemanusiaan, keagamaan, teknologi, sains,
lingkungan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan
dan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa. Secara khusus tema akan ditetapkan
berdasarkan kegiatan setiap tahun.
C

Sasaran Dan Kcluaran
Kegiatan Kampung Riset ini ini diperuntukkan bagi para mahasiswa dan dosen di
lingkungan lAlN Pontianak. Program ini diharapkan menghasilkan hasil riset eksplorasi
yang dapat dipublikasikan dalam bentuk buku dan artikel di jurnal ilmiah sesuai dengan
"cote competence" rumpun ilmu masing-masing jurusan.

D Bentuk

Bentuk Program
Output kegiatan Kampung Riset adalah Publikasi Laporan Hasil Penelitian. Sedangkan
outcomenya adalah untuk (1) meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi
Pendidikan Tinggi lslam dan (2) meningkatnya dukungan manajemen pendidikan dan
pelayanan tugas teknis lainnya Pendidikan lslam. Untuk memaksimalkan pencapaian
keluaran (output) maupun hasil (oufcome).

Manual Program

Secara keseluruhan, kegiatan pelaksanaan Kampung Riset LP2M IAIN Pontianak
direncanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
1. Tahap awal kegiatan, mencakup :
Persiapan pembentukan Panitia Pelaksana;
Survey Lokasi;
Penyusunan buku pedoman/petujuk teknis dan kalender pelaksanaan penelitian;
Sosialisai kegiatan dan rekrutmen peserta
Pembekalan peserta;
Persiapan pemberangkatan.
2. Tahap inti kegiatan, mencakup :
Pemberangkatan peserta ke lokasi;
Pelaksanaan penelitian (pengumpulan dan pengolahan data penelitian);
Bimbingan pengumpulan data dan penulisan laporan;
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
Penulisan laporan penelitian (mahasiswa peserta);
Penulisan artikel hasil penelitian (dosen pembimbing);
Seminar hasil penelitian dan penulisan buku dan artikel.
Penerbitan buku dan artikel ilmiah

a.
b.
c.
d.
e.
f.
ａ ｂ
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3. Tahap akhir kegiatan, mencakup

:

Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan;
Laporan akhir penelitian (Laporan Penelitian, Artikel llmiah, Buku).

Demi kesuksesan pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Kampung Riset LP2M IAIN
Pontianak, maka perlu diatur alur pelaksanaan dalam sebuah mekanisme yang jelas
sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana yang telah disetting oleh perancang
kegiatan Kampung Riset. Berikut ini alur pelaksanaan kegiatan Kampung Riset yang
dideskripsikan dalam bentuk diagram :

ALUR KEGIATAN KAMPUNG RISET
Tahapan Pengumpulan Data, Penulisan Hasildan Evaluasi

BAB III
INSTRUKSI KERJA
KEGIATAN KAMPUNG RISET

A,

Uraian Tugaa Panitia

Untuk mendapatkan oufcomes mutu kegiatan Kampung Riset yang terukur
secara baik sehingga kemudian dapat dengan akurat melakukan audit internal dari
proses pelaksanaan kegiatan tersebut, maka perlu ditetapkan uraian tugas pada
masing-masing satuan pelaksana kegiatan. Uraian tugas ini kemudian distrategikan
untuk kepentingan memudahkan proses instruksi kerja yang ditetapkan berdasarkan
standar mutu kerja yang telah ditentukan oleh lAlN Pontianak melalui Lembaga
Penjaminan Mutu. Berikut diurai tugas pada masing-masing satuan pelaksana
kegiatan:

1.

Pengarah

a.
b.
d

e.
2

Penanggung Jawab
a. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan memberikan kemudahan akses bagi
terlaksananya proses pelaksanaan kegiatan Kampung Riset dengan

b.
c.
d.
e.

3

lkut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Kampung Riset;
Bertanggung jawab dalam memberikan arahan mengenai mekanisme, tata
alur kegiatan;
Menetapkan durasi berikut tahapan dan mekanisme kerja efektivitas
pelaksanaan kegiatan;
l\remberikan masukan yang dibutuhkan untuk mengefektifkan pelaksanaan
kegiatan;
Bersama Ketua dan Sekretaris Panitia Pelaksana melakukan monitoring
dan evaluasi kegiatan ke seluruh lokasi Kampung Riset minimal 'l kali
sepanjang pelaksanaan kegiatan.

lancar;

lrenetapkan struKur dan komposisi kepanitiaan, Dosen Pembimbing,
Lokasi Kampung Riset, dan Daftar Peserta Kampung Riset berikut
mekanisme kerjanya;
Menetapkan garis kebijakan dan zona marking untuk memberikan ruang
ketika terjadi beberapa kemungkinan yang belum diatur dalam rancangan
program kegiatan;
Menyediakan ruang konsultatif bagi efektivitas pelaksanaan program
minimal 3 kali dalam seluruh rangkaian kegiatan;
Menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis dari Ketua Panitia
Kampung Riset serta melakukan audit internal kegiatan Kampung Riset
paling lama satu bulan setelah seluruh kegiatan berakhir sesuai dengan
kalender pelaksanaan kegiatan.

Ketua Panitia

a.
b.

Bertanggung jawab terhadap efeKivitas keseluruhan program kegiatan
Kampunq Riset;
Berkonsultasi bersama pengarah, Dosen Pembimbing, dan keseluruhan
unsur kepanitiaan serta mahasiswa peserta untuk terjaminnya efeKivitas
pelaksanaan kegiatan;
c.Menentukan...

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Ivlenentukan garis kebuakan kerja, administrasi dan manajerial program
kegiatan,
Menyusun rencana tindakan dan merumuskan garis kendali kerja dan
kendali mutu kegiatan;
Memberikan instruksi kerja dan menerima laporan serta konsultasi kegiatan
pada masing-masing unit keria kepanitiaan Kampung Riset;
Bersama sekretaris memimpin seluruh rapat kegiatan Kampung Riset;
l\rengusulkan draft nama peserta, Dosen Pembimbing dan lokasi Kampung
Riset kepada Rektor lAlN Pontianak untuk kemudian di-SK-kan
Bersama-sama seksi kesekretariatan membaca dan melakukan rapat untuk
menilai hasil laporan Kampung Riset yang dibuat oleh peserta dan dosen
pembimbing;
Bersama Pengarah menangani kendala/problem khusus yang teiadi dalam
kegiatan.

Sekretaris

a.
ｂ
ｃ
ｄ
ｅ
ｒ
ｏｙｎ
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Bidang Akademik

a.
b.
c.
d.
e.
6

Bertanggung jawab dalam menyiapkan rancangan pola keria dan layanan
administrasi
lrenyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kampung Riset secara tertulis;
Mengkoordinir dan menatalaksanakan dokumen administrasi dan kegiatan;
Menyiapkan dan memetakan agenda kerja kegiatan;
Memberikan arahan mekanisme operasional administrasi Kampung Riset;
Mendesain dokumen blanko pengumpulan data, format observasi/filednote,
borang biodata peserta, Dosen Pembimbing dan data lokasi Kampung
Riset:
Mengagendakan jadual dan agenda materi rapat kepanitiaan;
Mengagendakan jadual monitoring dan evaluasi proses program Kampung
Riset:
l\rembuat dan menentukan persyaratan kualifikasi peserta, Dosen
Pembimbing dan lokasi pelaksanaan kegiatan Kampung Riset.

Bertanggung jawab secara akademik atas kelancaran pelaksanaan
kegiatan Kampung Riset;
Menyerahkan RAB Kampung Riset dan menerima dana operasional dari
Bendahara Pengeluaran lAlN Pontianak.
Merumuskan rancangan program Kampung Riset dan langkah-langkah
implementasinya sesuai dengan grand design kebijakan penelitian LP2M
lAlN Pontianaki
Menyusun luanual Kampung Riset yang berfungsi sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan bagi tim panitia, dosen pembimbing, peserta dan
semua pihak yang terkait dalam kegiatan;
Membuat laporan pelaksanaan tugas kepanitiaan secara tertulis sesuai
dengan bidangnya maksimal tiga hari setelah penyelenggaraan kegiatan
berakhir.

Bidang Kesekretariatan

a.
b.

Menyiapkan seluruh perangkat administrasi seperti surat-menyurat,
dokumen, blanko berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan oleh sekretaris;
Menerima dan mengarsipkan serta mengamankan dokumen Kampung
Riset;

c.Menyiapkan...

Ｃ
ｄ

ｅ
ｉ

7.

Anggoia

a.
ｂ
Ｃ
ｄ
ｅ
ｉ
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h

8.

Menyiapkan dan mereplikasi dokumen form pendaftaran, borang biodata
peserta dan dosen pembimbing dan dokumen administrasi lainnya;
Menyiapkan segala perlengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam
rapat seperti absensi rapat, blanko notulasi rapat dan
mendokumentasikannya;
Mengolah data dan menetapkan peserta yang memenuhi syarat mengikuti
kegiatan Kampung Riset berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
l\rengolah dan menyajikan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan
selama pelaksanaan kegiatan Kampung Riset.

Bertanggung jawab menyiapkan sarana

dan prasarana

pelaksanaan

kegiatan;.
Bertanggung jawab mengumpulkan, mengarsipkan dokumen kegiatan;
Mendokumentasikan seluruh agenda kegiatan dan bahan laporan akhir;
Mendistribusikan peralatan dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan kegiatan Kampung Riset kepada peserta dan Dosen
Pembimbing,
Memeriksa kelengkapan pengisian data administrasi dari peserta dan
Dosen Pembimbing yang akan dilaporkan kepada Rektor IAIN Pontianak.
Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kampung Riset yang berada di
bawah kendali panitia sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai
dengan rencana p.ogram kegiatan yang telah disusun mulai dari kegiatan
persiapan hingga tindakan evaluasi program
lkut membantu memantau, memberikan masukan, saran dan perbaikan
penyelenggaraan kegiatan Kampung Riset untuk kemudian dapat
disampaikan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak terkait demi
kelancaran pelaksanaan kegiatan Kampung Rlset;
lkut serta dalam menangani kemungkinan terjadinya persoalan khusus
seperti munculnya kasus pelanggaran tata tertib, pelanggaran ketentuan
akademik yang telah dicantumkan dalam Manual ini yang terjadi selama
penyelenggaraan kegiatan Kampung Riset khususnya yang dilakukan oleh
mahasiswa peserta.

Dosen Pembimbing
Bertanggung jawab dalam memberikan arahan dan bimbingan yang
dibutuhkan mahasiswa dalam bentuk bimbingan penyusunan rencana kerja
penelitian, pengumpulan data lapangan, penulisan laporan bagi kelancaran
pelaksanaan kegiatan Kampung Riset;

Bertanggung jawab dalam melaksanakan bimbingan, arahan dan

d.

memberikan masukan yang dibutuhkan oleh mahasiswa peserta Kampung
Riset yang berada di bawah bimbingannya secara keseluruhan bagi
kelancaran proses pelaksanaan kegiatan;
Mendampingi seluruh aktivitas mahasiswa mulai dari saat berada di
kampus, pemberangkatan, selama di lokasi Kampung Riset sampai mereka
kembali ke kampus.
Aktif hadir memberikan bimbingan/brifing kepada mahasiswa dalam
melaksanakan seluruh agenda kegiatan mulai saat penyusunan rencana
kerja penelitian, pengumpulan data di lokasi Kampung Riset, penulisan dan
perbaikan laporan sampai akhir kegiatan.

e.Menyediakan...

l\renyediakan waktu khusus bagi setiap mahasiswa yang menjadi
bimbingannya untuk memperoleh masukan, arahan dan bimbingan dalam
penyusunan rencana kerja penelitian, pengumpulan data di lokasi

e

Kampung Riset, penulisan dan perbaikan laporan;

Memberikan masukan kepada mahasiswa setiap kali setelah selesai

f

g
ｈ¨
Ｌ

9.

mereka selesai melakukan pengumpulan data di lokasi penelitian;
l\remberikan saran perbaikan kepada mahasiswa peserta Kampung Riset
melalui rapat progress repoft yang dihadiri oleh panitia, dosen pembimbing
dan mahasiswa peserta Kampung Riset.
Menilai keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian
di lapangan dan penulisan laporan hasil penelitiannya.
Selain melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan, setiap
dosen pembimbing juga wajib membuat satu artikel ilmiah dari hasil
penelitian di lokasi Kampung Riset;
l\renyerahkan nilai/progress report mahasiswa peserta yang dibimbingnya
kepada sekretaris penitia paling lambat satu minggu setelah kembali dari
lokasi Kampung Riset;
Bersama pihak masyarakat dan panitia pelaksana Kampung Riset
bertanggungjawab terhadap kendala yang terjadi yang terkait dengan
kegiatan Kampung Riset berikut mahasiswa yang menjadi bimbingannya
sepanjang jadual pelaksanaan KAITPUNG RISET tersebut dilaksanakan.

Ketua Kelompok Mahasiswa Peserta
a

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Panitia Kampung Riset
mengenai jadual pelaksanaan kegiatan, sarana dan prasarana kegiatan
selama di lokasi penelitian;

b
Ｃ
．
０

dan konsultasi kepada Dosen Pembimbing
pengumpulan
mengenaijadual
data dan penulisan laporan hasil penelitian
selama di lokasi penelitian;.
Bersama Dosen Pembimbing, melakukan rapat evaluasi internal kelompok
setiap hari selama pelaksaan penelitian di lokasi Kampung Riset;
Segera melaporkan kepada Dosen Pembimbing atau Panitia Pendamping
jika ada persoalan atau kendala dan masalah yang muncul selama
kegiatan berlangsung, sepertijika ada mahasiswa peserta yang melanggar
tata tertib.
Melakukan koordinasi

10. Mahasiswa Peseta Kampung Riset
ａ
Ｏ
ｃ

d

B.

Hadir secara aktif selama pelaksanaan kegiatan Kampung Riset.
Melakukan konsultasi kepada aparat setempat dan Dosen Pembimbing.
Mentaati tata tertib pelaksanaan Kampung Riset baik yang diatur oleh
Panitia Kampung Riset lAlN Pontianak maupun tata tertib yang telah
ditentukan oleh masyarakat setempat .
Mencatat dan menginventarisasi data tentang semua kegiatan yang
dilaksanakan di lokasi Kampung Riset
Membuat laporan individu dan laporan kelompok tentang pelaksanaan
kegiatan Kampung Riset.

Tata Tertib Peserta Kampung Riset

l.

Tata Tertib Peserta Pembekalan Kampung Riset

1.

Setiap calon peserta Kampung Riset harus mengikuti semua kegiatan
pembekalan;

2.Peserta...

2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.

Peserta pembekalan sudah siap ditempat 15 menit sebelum acara dimulai;
Peserta yang teriambat tidak diperkenankan lagi mengikuti pembekalan dan
dianggaptidak hadi[
Peserta yang tidak mengikuti kuliah pembekalan 4 (empat) kali presensi
tanpa ada alasan yang jelas dinyatakan gugur sebagai peserta Kampung
Riset:.
Mengisidaftar hadir setiap mengikuti pembekalan;
Peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan narasumber;
Berpakaian rapidan sopan.

Tata Tertib Peserta Kampung Riset di Lokasi
'l
Setiap peserta wajib mengisi daftar hadir selama waktu pelaksanaan tugas
di Iapangan.
Setiap peserta wajib melaksanakan tugas-tugas penelitian dengan penuh
tanggung jawab dan dedikasitinggi dari awal sampai akhir.
Setiap peserta wajib menghayati dan mengendalikan diri serta
menyesuaikan diri dengan kehidupan di lokasi Kampung Riset setempat.
Peserta yang meninggalkan lokasi Kampung Riset tanpa ijin dan tanpa
aiasan yang tepaU dapat diterima akan mendapat sanski akademis.
Peserta yang melalaikan tugas, melanggar peraturan dan tata tertib yang
berlaku diperingatkan secara bertahap :
: Secara lisan oleh Panitia dan Dosen Pembimbing
Kedua : Secara tertulis (peringatan l) oleh Dosen Pembimbing dan
Panitia
Ketiga : Secara tertulis (peringatan ll) oleh Dosen Pembmbing dan
Panitia dengan ditembuskan kepada Rektor lAlN Pontianak)

.
2.
3.
4.
5.

a) Pertama
b)
c)
d) Keempat;diambiltindakantegas.
6. Tindakan yang dimaksud dapat berupa:
a. Penarikan mahasiswa peserta yang bersangkutan dari lokasi Kampung
Riset dan dinyatakan tidak lulus.
b. Berbagai tindakan, yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
ada, setimpal dengan perlcuatan yang dilakukan.
7. Setiap peserta harus bersikap sopan dan berpakaian yang wajar dan rapi
serta senantiasa menjujung tinggi nama dan citra baik almamater lAlN

8.

Pontianak.

Setiap mahasiswa peserta dianjurkan untuk membawa dan memakai

identitas mahasiswa IAIN Pontianak (seperti jakeUjas) setiap menjalankan
tugas, terutama pertemuan rutin dengan tokoh masyarakat dan Dosen
Pembimbing;
Setiap peserta diwaribkan untuk mengadakan pertemuan kelompok
secara rutin, setiap hari dengan dosen pembimbing untuk
mengoptimalkan kegiatan pengumpulan data dan penulisan laporan
hasil penelitian.
10. Mahasiswa peserta Kampung Riset tidak dibenarkan memberikan informasi
kepada wartawan/ mass media secara individual/kelompok.
'1 1. Mahasiswa peserta Kampung Riset tidak diperbolehkan meminta bantuan
atau sumbangan bentuk apapun kepada instansi, tanpa persetujuan Dosen
Pembimbing dan/atau Panitia.
12. Mahasiswa peserta Kampung Riset dilarang meminjam peralatan lembaga
sosial setempat yang lamanya lebih dari satu malam, apalagi sampai
dibawa pulang ke rumah.

9.

BAB IV¨

BAB IV
AKHIRIFINAL REPORN
PENULISAN
LAPORAN
PEDOMAN
Setelah selesai melaksanakan kegiatan riset peneliti diwajibkan untuk membuat
laporan akhir yang terdiri dari : Laporan Lengkap Penelitian (3 eksemplar);
Makalah/Artikel Penelitian (2 eksemplar); dan Soft Copy dalam format microsoft word
(non PDF) dan data pendukung lainnya.

A.

Bentuk Laporan
Ada 3 (tiga) bentuk laporan akhir yang dihasilkan (baca: diserahkan oleh setiap
mahasiswa peserta Kampung Riset kepada Panitia) dari pelaksanaan kegiatan
Kampung Riset LP2M lAlN Pontianak Tahun 2014, yailu :
1. Laporan Lengkap Penelitian (research full repofi) adalah narasi detail tentang
analisis data penelitian yang dilengkapi dengan footnotes dan daftar referensi
yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan akademik. Laporan lengkap
penelitian diproyeksikan menjadi Seri Buku Laporan Penelitian lAlN Pontianak.
Penulisan laporan adalah diketik pada kertas ukuran 44; spasi 1,5 lines; huruf
Times New Roman/Time New Arabic size '12 point; margin kiri dan atas 3 cm
dan margin kanan dan bawah 2,5 cm.

2.

3.

B.

Makalah/Artikel Penelitian (research papel adalah paper yang
mendeskripsikan hasil temuan riset disertai dengan analisis data secara

komprehensif. Makalah penelitian harus dilengkapi dengan foolrofes dan daftar
referensi, karena diproyeksikan sebagai makalah yang layak dipublikasikan
dalam jurnal ilmiah. Laporan dicetak pada kertas 44 dan dijilid sederhana.
Seluruh file kedua jenis laporan di atas beserta file field notes, file MP3/[^P4
hasil wawancara, verbatim/transkrip wawancara, scan halaman sampul dan
sampel halaman isi naskah asli (untuk penelitian naskah), serta foto-foto
dan/atau rekaman video yang revelan dengan tema riset disimpan dalam
Flashdisk untuk diserahkan kepada panitia.

Sistematika Laporan Lengkap Penelitian
Laporan Lengkap Penelitian (research fu repot pada prinsipnya disusun
berdasarkan kaidah penulisan akademik. Namun demikian, berikut ini merupakan
contoh sistematika laporan lengkap penelitian yang bisa dijadikan sebagai pedoman
Penulisan:

1.

Laporan Penelitian dengan Metode Kualitatif
BAGIAN AWAL
Hal-halyang termasuk bagian awal adalah: Halaman sampul
Halaman judul
Abstrak
Kata Pengantar
Daftar lsi
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

)
)
)
)
)
)
)

BAGIAN INTI
BAB
Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Pembatasan Masalah
D. Signifikansi Penelitian

I

BAB II,.,

BAB

ll

Pembahasan Teoritik
Bab ini membincangkan tentang berbagai teori yang terkait dengan fokus
penelitian, termasuk juga mengulas secara kritis tentang berbagai hasil
riset terdahulu yang membedakan dengan fokus penelitian yang dilaporkan

lll

BAB
Metodologi Penelitian
A. Tempat dan Waktu Penelitian
B. Metode Penelitian
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data
BAB

lV Temuan dan Analisis Data
Bab ini membincangkan tentang berbagaitemuan spesitik dan hasil
kontestasi keilmuan serta analisis kritis peneliti.

V

BAB
Penutup
A. Kesimpulan
B. Saran dan Rekomendasi

BAGIAN AKHIR
Daftar Pustaka
Lampiran
Riwayat Hidup Penulis

)
)
)
2.

Laporan Penelitian dengan Metode Kuantitatif
BAGIAN AWAL
Hal-halyang termasuk bagian awal adalah:Halaman sampul
Halaman judul
Abstrak
Kata Pengantar
Dafrar lsi
Daftar cambar
Daftar Lampiran

)
)
)
)
>
)
)

BAGIAN INTI
BAB Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
B. Perumusan Masalah
C. Pembatasan Masalah
D. Signifikansi Penelitian

I

BAB ll Penyusunan Kerangka Teori dan pengujian Hipotesis
A. Deskripsi Teoritik (iika penelitian korelasional)
'1. Variabel Teikat
2. Variabel Bebas Kesatu
3. Variabel Bebas Kedua
4. Variabel Bebas Ketiga (,ika ada)
B. Penelitian Terdahulu
C. Kerangka Berflkir
1. Hubungan variabel bebas kesatu dengan variabel terikat
2. Hubungan variabel bebas kedua dengan variabelterikat
3. Hubungan variabel bebas ketiga dengan variabel terikat
4. Hubungan ketiga variabel bebas dengan variabel terikat

D.Hipotesis...

D. Hipotesis Penelitian
BAB lll Metodologi Penelitian
A. Tempat dan Waktu Penelitian
B. Metode Penelitian
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel
D. Teknik Pengumpulan Data
1. Definisi Konstruk
2. Definisi Operasional
3. Kisi-kisi dan Kalibrasi
4. lnstrumen Final
E. Teknik Analisis Data
BAB lV Hasil Penelitian dan Pembahasan
A. Deskripsi Data
B. Pengujian Hipotesis
C. Pembahasan Hasil Temuan
BAB

V

Penutup
A- Kesimpulan
B. Saran dan Rekomendasi

BAGIAN AKHIR
Daftar Pustaka
Lampiran
Riwayat Hidup Penulis

>
)
)
C,

Sistematika Makalah/Artikel Hasil Penelitian
Makalah Penelitian disusun berdasarkan standar minimum penerbitan jurnal
ilmiah nasional terakreditasi. Makalah penelitian (research paper) setidaknya harus
memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
Artikel ditulis dengan menggunakan Bahasa lndonesia ragam formal dan gaya
bahasa ringan mengalir;
Artikel diawali dengan abstrak dengan menyertakan beberapa kata kunci (key
words); Panjang abstrak antara 150-200 kata;
Panjang artikel yang ditulis antara 6.000-9.000 kata atau sekitar 20-25
halaman. Jarak spasi satu dengan Font menggunakan Times New
Roman/Times New Arabic size 12 pt atau yang sejenis dan seukuran
Notasi llmiah dalam artikel harus dilengkapi dengan catatan kaki (footnotes).
Semua ilustrasi dan tabel diletakkan dalam teks dengan menyertakan
sumbernya jika merupakan hasil tukilan.
Artikel harus dilengkapi Daftar Pustaka.
lstilah bahasa Arab yang ditransliterasi harus mengikuti pedoman transliierasi
yang didasarkan pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.
Contoh Outline Artikel Akhir Hasil Penelitian Naskah
JudulArtikel:
Sebutkan judul naskahnya, kemudian apa yang mau dikatakan.
Pendahuluan
Menjelaskan latar belakang penulisan artikel, apa yang mau dikatakan
dalam pembahasan artikel ini.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
L

a
b.

c.Konteks ...

c.
d.

e.

f.
g.
D.

Konteks Umum dari Obyek Penelitian

Misalnya: lslam in Southeast Asia, lslam di Pontianak, lslam di
Minangkabau, lslam di Jawa, dll. sesuai isi naskah. Gunakan logika
piramida terbalik.
DeskripsiObyekPenelitian
Misalnya iika meneliti tetang manuskrip : Narasikan semua informasi yang
berl€itan dengan naskah dan teks yang dikaji. Bagian ini bisa diambil dari
Bab ll laporan penelitian, tapi ditulis dalam bahasa yang ringan dan
mengalir.
Deskripsi Data Hasil Penelitian
Misalnya menjelaskan biografi pengarang naskah dan melakukan
pengujian benar atau tidaknya nama yang disebut dalam naskah sebagai
pengarang.
Thesis Statemet
Paparkan di sini secara kritis dan analitis mengenai apa yang ingin
dikatakan dan dibuktikan melalui penelitian teks yang d'kaji. Bagian ini
akan menjadi TEMUAN penulis yang seharusnya paling diingat oleh
pembaca.
Bibliography
Penulisan bibliografi, dan juga footnote, merujuk pada sistem MLA (Modern
Language Association).

Contoh Sistematika Laporan
Adapun sistematika dalam membuat laporan akhir kegiatan penelitian dapat
dilihat pada contoh format laporan sebagai berikut :

Contoh l

Contoh l
Halaman」 udu:
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▼

JUDUL DIKETIK TEBAL,SEMUA HURUF KAPITAL′ TANPA TANDA
BACA DIAKHIRJUDUL J:KA JUDUL LEB:H SATU BARiS′ MAKA SPAS:

DUADIKAN SATU SETENGAH

LOGO IAIN
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OLEH:NAMA PENELITI

NAMA FAKULTAS/JURUSAN
NAMA PERGURUAN TINGGし
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Contoh 2
Halaman Abstrak
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▼

ABSTRAK

Judul ABSTRAK dileta kka n ditegah.
Baris pertama teks diketik 3 spasi dari judul ABSTRAK. Teks ditulis

dengan spasi tunggal menggunakan huruf Times New Roman
ukuran 10 point. Teks ABSTRAK ditulis rata kanan-kinis (justify).
Panjang ABSTRAK 70

-

100 kata, hanya satu paragraph.

Kata Kunci diurutkan sesuai dengan abjad, tiap kata kunci diakhiri
dengan tanda titik koma(;) kecuali yang terakhir ditutup dengan
tanda baca titlk (.). Jarak baris satu spasl.
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Gontoh 3
Halaman lsi

本

I

▼

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Jarak2xl,5spasi
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c.

....
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Contoh 4
Pedoman Transliterasi

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik lndonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal
Huruf Arab
︱
﹈・ 山 ﹄
げ
Ｏ υ ．
り げ´
こ こ ・
こ ｏ ・
． 上 上

Huruf Latin

Alr

Tidak dilambangkan

Tidak dilambangkan

ba'

b

be

ta'

t

te

sa'

S｀

es (dengan titik di atas)

Jlm

j

je

ha'

h}

ha (dengan titik di bawah)

kha

kh

ka dan ha

dal

d

de

zal

ハ

zet (dengan titik di atas)

ra'

r

er

zal

Z

zet

Sin

S

ES

syin

Sy

es dan ye

sad

S}

es (dengan titik di bawah)

dad

d}

de (dengan titik di bawah)

ta

t}

te (dengan titik di bawah)

Z}

zet (dengan titik di bawah)

ａ
Ｚ
ｎ
・
ｉ
一ａ

qaf

ｌ

kaf

ｑ ｋ

ｅ ● Ｊ ｏ

fa

lam

ｗ ｈ

WAW

ｎ

ヴ

nun

ｍ

︐

mim

ｅ ｆ ｑ
︲ ａ ｕ ｍ 節
ｋ
ｇ ｅ ．
ｅ

galn

Nama

koma terbalik di atas
ｇ ｆ

●Ｊ ｄ
こ ・
こ ﹄ ´

Nama

W

ha'

ha

hamzah

apostrof

ya

ye

Ｓ
Ｓ

ｕ

Ｓ

ｕ

Ｓ

fa力

ｄ

marb

ｕ
ｔ
ｉ
ｄ

Ta′

ｕ
ｔ
ｉ
Ｄ

ふ血

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap
νυlabddidaわ
7dda力

di Akhir Kata

ｄ

越墟

Bila dirnatikan ditulis力 ,contoh:
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(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa
lndonesia, seperti shalat, zakatdan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h,
contoh:
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Kata Sandang Alif + Lam
Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "a/',
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Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisannya, contoh:
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Catatan:
Nama-nama orang, istilah dan negeriyang sudah populer dalam bahasa lndonesia tidak
diberi tanda (tidak mengikuti pedoman transliterasi).

BAB V...

BAB V

PENTUTUP
Pedoman ini mulai bedaku selak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apab‖ a
ditemukan kekeliruan dalam penerbitan Pedoman ini maka akan diadakan perbalkan
sebagairnana mestinya

Ditetapkan di Pontianak

pada tangga1 09 Februari 2015
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