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A. Daftar Istilah  

a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah 

secara sistimatis 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. 

b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.  

c. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan 

penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan 

santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun. 

d. Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditentukan.  

e. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri dari Rektor, pembantu 

Rektor (para direktur) pada tingkat universitas. Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat yang berperan penting dan bertanggung jawab dalam mengelola 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat dengan unsur 

pengelolaan yang terdiri dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

B. Rasional 

Pendanaan dan pembiayaan penelitian memerlukan perencanaan yang matang. 

Perencanaan dibutuhkan agar hasil pendanaan dan pembiayaan penelitian berjalan 

efektif dan bermanfaat, sehingga dapat menjamin terjadinya peningkatan mutu 

pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan visi dan misi Universitas Billfath. 

Agar visi dan misi Universitas Billfath tercapai, maka diperlukan patokan, ukuran, 

kriteria pendanaan dan pembiayaan penelitian tertentu atau standar yang harus 

dipenuhi agar hasil ppendanaan dan pembiayaan penelitian berkualitas dan 

bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi bangsa. Untuk itulah perlu ditetapkan 

standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.  

 

 
 

 



3 
 

C. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Penelitian 

NS Pernyataan Standar Pernyataan Isi Standar 

1 Universitas Billfath wajib 

menyediakan dana penelitian, 

baik bagi dosen, tenaga 

pendidikan, maupun 

mahasiswa 

1) Rektor telah menentukan besaran anggaran dana 

pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk 

masa satu tahun.  

2 Anggaran penelitian dapat 

bersumber dari pemerintah, 

kerja sama dengan lembaga 

lain, baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri atau dana 

dari masyarakat.  

1) Rektor dan kepala LPPM telah menyusun rencana 

sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian 

selain dari internal Universsitas Billfath. 

3 Mekanisme pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

ddiatur oleh pimpinan 

Universitas Billfath. 

1) Rektor dan kepala LPPM telah menyusun 
mekanisme pendanaan penelitian yang meliputi: 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil 
penelitian.  

4 Dana pengelolaan penelitian 

digunakan untuk membiayai 

manajemen penelitian, 

peningkatan kapasitas 

peneliti, serta insentif 

publikasi ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual.  

1) Rektor dan kepala LPPM telah menyusun RAPBU 
penggunaan dana penelitian yang meliputi: seleksi 
proposal, pemantauan dan evaluasi hasil 
penelitian serta peningkatan kapasitas peneliti 
serta besaran insentif publikasi ilmiah dan KI.  

 

 

D. Strategi Pelaksanaan SPMI 

a. LP2M melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

kepada seluruh sivitas akademika.  

b. Universitas melakukan sosialisasi alokasi dana penelitian pada RAPBU kepada seluruh 

sivitas akademika.  

c. Menyediakan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

d. LP2M menerapkan sistem monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan 

penelitian setahun sekali.  
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e. Indikator Ketercapaian Standar SPMI 
 

No Pernyataan Standar Indikator 
Target 

Measures Dokumen 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Universitas Billfath 

wajib menyediakan 

dana penelitian, baik 

bagi dosen, tenaga 

pendidikan, maupun 

mahasiswa 

 Rektor telah 

menyediakan alokasi 

dana penelitian pada 

RAPBU. 

30% 35% 40% 50% Melihat 

RAPBU 

penelitian 

 Standar isi 
penelitian; 

 standar 
proses 
penelitian; 

 standar 
penilaian 
penelitian 

 standar 
peneliti; 

 standar 
sarana dan 
prasarana 
penelitian; 

 standar 
pengelolaan 
penelitian, 
dan 

 standar 
pembiayaan 
penelitian 

2 Anggaran penelitian 

dapat bersumber dari 

pemerintah, kerja 

sama dengan lembaga 

lain, baik dari dalam 

negeri maupun luar 

negeri atau dana dari 

masyarakat.  

 Meningkatnya 

anggaran penelitian 

setiap tahunnya. 

35% 40% 45% 50% Perbandinggan 

anggaran 

penelitian 

tahun 

sebelumnya 

dengan tahun 

saat ini 

3 Mekanisme 

pendanaan dan 

pembiayaan 

penelitian ddiatur 

oleh pimpinan 

Universitas Billfath. 

 Alokasi dana 

penelitian dalam 

APBU terserap. 

30% 40% 50% 60% Jumlah 

penelitian 

yang didanai 

4 Dana pengelolaan 

penelitian digunakan 

untuk membiayai 

manajemen 

penelitian, 

 Tersedianya alokasi 

dana untuk publikasi 

ilmiah atau insentif 

kekayaan intelektual.  

25% 30% 35% 40% Mengecek 

RAPBU 

penelitian  
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peningkatan 

kapasitas peneliti, 

serta insentif 

publikasi ilmiah atau 

insentif kekayaan 

intelektual.  
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f. Pihak yang Bertanggungjawab 

a. Rektor 

b. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

c. Kepala Pusat Studi 

d. Dekan 

e. Kepala Departemen 

f. Kepala Program Studi 

g. Kepal Laboratorium 

h. Peneliti 

i. Mahasiswa 

 

g. Referensi  

a. UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia 

d. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, 

tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi 

e. Buku Pedoman Penelitian Kemenristekdikti 

f. Statuta Universitas Billfath 

g. Rencana Strategis (Renstra) Billfath 2017 


