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KATA PENGANTAR 

 

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bina 

Sarana Informatika merupakan lembaga yang dibentuk untuk 

menumbuhkembangkan sumber daya manusia dalam hal ini civitas akademika agar 

menghasilkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif, serta mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmunya. 

Buku pedoman penelitian ini dibuat agar dapat mengatur pelaksanaan 

penelitian oleh dosen yang dibiayai oleh eksternal seperti Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (RISTEK DIKTI) atau pihak luar lainnya dan 

yang dibiayai oleh internal Yayasan UBSI (Universitas Bina Sarana Informatika). 

Selain itu, buku pedoman ini digunakan sebagai acuan kinerja penelitian di bawah 

tanggungjawab LPPM Universitas Bina Sarana Informatika, sehingga keberadaan 

LPPM dapat dirasakan bermanfaat dalam bentuk implementasi kegiatan yang 

berjalan dengan efektif serta mampu mendukung penyelenggaraan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu pelaksanaan penelitian secara berkelanjutan. 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Y.M.E., akhirnya Buku Pedoman 

Penelitian ini dapat selesai tepat pada waktunya. Semoga Buku Pedoman yang 

terbaru ini dapat mengakomodasi semua aspek yang berkaitan dengan penelitian, 

baik hibah internal maupun hibah eksternal 

Akhir kata, kami dari LPPM  Universitas Bina Sarana Informatika berharap 

agar Buku Pedoman Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas 

penelitian di kalangan civitas akademika pada umumnya, Amin 
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  PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Salah satu bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 

melaksanakan penelitian. Penelitian merupakan proses penyelidikan secara sistematis 

yang ditujukan pada penyediaan  data dan informasi untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan. Menurut UURI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, 

dijelaskan bahwa 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 serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga mewajibkan guru dan 

dosen untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Manfaat yang diperoleh dari hasil 

penelitian ini dapat langsung dirasakan oleh dosen dan mahasiswa maupun pihak lain 

(stakeholder). Dari sisi mahasiwa, penelitian dapat menumbuhkan rasa ingin tahu 

terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Dari sisi dosen, penelitian dapat 

memberikan masukan arah dan pengembangan bahan ajar. Dari pihak lain 

(stakeholder), penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas produk, jasa atau 

barang yang dihasilkan atau dibutuhkan.       

Begitu pentingnya penelitian, sehingga lembaga penelitian diibaratkan 

sebagai jantung dari perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, maka LPPM 

Universitas Bina Sarana Informatika merasa perlu dibuatkan suatu pedoman 

penelitian sebagai bentuk standarisasi dan acuan serta penentuan arah penelitian  

yang akan dilakukan oleh civitas akademika dalam hal ini dosen dan mahasiswa.   
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1.2. Tujuan  Pedoman Penelitian  

Buku pedoman penelitian ini disusun dengan tujuan agar dapat memberikan 

arahan dan pedoman kegiatan penelitian baik secara mandiri maupun kelompok oleh 

dosen maupun mahasiswa sesuai program studi yang ada di bawah naungan 

Universitas Bina Sarana Informatika. Selain itu sebagai bentuk standarisasi 

penyelenggaraan kegiatan penelitian yang dapat menggali, mengembangkan dan 

menghasilkan inovasi sesuai bidang ilmu. Dengan adanya pedoman penelitian ini 

diharapkan menghasilkan luaran penelitian yang bisa di implementasikan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Seperti luaran bahan ajar yang bisa digunakan peneliti 

dalam proses pembelajaran.  
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         HIBAH PENELITIAN 
     

 

  Hibah penelitian merupakan bentuk pemberian bantuan dana penelitian baik 

dari internal maupun eksternal kepada dosen peneliti. Hibah eksternal berasal 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (RISTEK 

DIKTI), maupun pendanaan hibah yang berasal dari pihak luar. Sedangkan Hibah 

internal sumber pendanaanya berasal dari Yayasan Bina Sarana Informatika. Hibah 

penelitian ini dimaksudkan untuk memacu dan meningkatkan kegiatan pembinaan 

terhadap dosen peneliti yang mengarahkan dan membimbing calon-calon peneliti 

untuk mendapatkan kemampuan dan kepekaan dalam meneliti. Selain hibah yayasan, 

di Universitas Bina Sarana Informatika terlaksana juga penelitian mandiri. Tujuan 

dari penelitian mandiri ini untuk memberikan kesempatana bagi para dosen yang 

belum mendapatkan hibah eksternal ataupun hibah yayasan, dimana penelitian ini 

bisa dilakukan oleh dosen sebagai kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Penelitian 

mandiri ini dilakukan oleh dosen yang bisa melibatkan mahasiswa dalam 

kegiatannya dimana dana sepenuhnya ditanggung oleh tim peneliti dan / atau berasal 

dari mitra melalui kegiatan kerjasama yang didanai sebagian atau seluruh oleh mitra 

atau sponsor lainnya. Kebijakan penelitian mandiri ini dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

1. Keterbatasan dana penelitian dari pemerintah maupun yayasan Bina Sarana 

Informatika untuk tidak menghalangi para dosen melakukan kegiatan tri dharma 

perguruan tinggi dalam hal penelitian yang menghasilkan luaran yang 

berkualitas tinggi, meliputi publikasi ilmiah, HKI, model atau produk lainnnya 

yang bermanfaat. 

2. Memberikan pengakuan yang sama terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan 

oleh dosen. 

3. Sebagai implementasi roadmap penelitian yang ada di Universitas Bina Sarana 

Informatika. 
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  Dengan uraian diatas, maka dipandang perlu adanya pedoman yang mengatur 

terkait penelitian, baik itu hibah eksternal, hibah yayasan ataupun penelitian mandiri. 

1. Hibah eksternal berasal dari DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) 

yang terdiri atas : 

a. Hibah Penelitian Desentralisasi, meliputi : a. Penelitian Unggulan Perguruan 

Tinggi, b. Hibah Bersaing, c. Penelitian Fundamental, d. Penelitian Tim 

Pascasarjana, e. Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI), f. 

Penelitian Disertasi Doktor, g. Penelitian Dosen Pemula.  

b. Hibah Penelitian Kompetitif Nasional, meliputi : a. Penelitian Unggulan 

Strategis Nasional, b. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), 

c. Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional, d. Penelitian 

Kompetensi, e. Penelitian Strategis Nasional. 

Ketentuan umum  hibah penelitian yang didanai oleh DIKTI (Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi) diatur dalam pedoman pelaksanaan penelitian di 

perguruan tinggi Edisi IX Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan tahun 2013. 

2. Hibah internal yang berasal dari Yayasan Universitas Bina Sarana Informatika 

atau disebut sebagai Hibah Penelitian Dosen Yayasan (PDY) 

  Terkait dengan besarnya dana usulan penelitian dosen, khususnya hibah 

penelitian dosen yayasan, dana yang diusulkan dibatasi antara Rp. 3.000.000 – Rp. 

7.000.000, dengan waktu pelaksanaan penelitian 1 (satu) tahun. Range dana hibah 

penelitian yang disetujui LPPM berdasarkan hasil desk usulan dari reviewer dengan 

ketentuan sebagai berikut; 

Tabel 1. Penentuan Kriteria Dana PDY 

Range Nilai Desk 

Evaluasi Usulan 

Range Pengurangan 

Dana(Rp) 

Keterangan 

0-150 - Tidak diterima 

151-300 510.000-800.000 Diterima dengan dana tidak penuh 
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301-400 310.000-500.000 Diterima dengan dana tidak penuh 

401-450 100.000-300.000 Diterima dengan dana tidak penuh 

451-500 0 Diterima dengan dana penuh 

Untuk kolom range pengurangan dana pada Tabel 1 ditentukan berdasarkan 

hasil desk evaluasi usulan/usulan. Dengan ketentuan makin besar nilai skor bobotnya 

maka akan semakin kecil pengurangan dana penelitian. 

3. Penelitian Mandiri 

Dilakukan oleh dosen yang bisa melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya 

dimana dana sepenuhnya ditanggung oleh tim peneliti dan / atau berasal dari 

mitra melalui kegiatan kerjasama yang didanai sebagian atau seluruh oleh mitra 

atau sponsor lainnya. Untuk prosedur peneltian mandiri hampir sama dengan 

penelitian dosen yayasan, dimana dosen menyerahkan usulannnya ke LPPM 

sebagai informasi bahwa dosen tersebut akan melakukan penelitian mandiri 

dengan waktu yang sudah ditentukan.  

a. Semester Genap 

Penelitan mandiri untuk periode genap dimulai dari dosen menginformasikan 

atau menyerahkan usulan dari bulan Januari dan laporan penelitian bulan 

Agustus.  

b. Semester Ganjil 

Penelitan mandiri untuk periode ganjil dimulai dari dosen menginformasikan 

atau menyerahkan usulan dari bulan Juli dan laporan penelitian bulan 

Februari 

  

Dari kedua penelitian mandiri tersebuat harus mengahsilkan luaran yang berupa 

artikel ilmiah, HKI, model atau karya lain yang sesuai dengan roadmap penelitian 

dari masing-masing program studi pengusul atau dosen. Dimana hasil luaran tersebut 

sudah ada minimal 2 atau 3 bulan setelah usulan/proposal sudah dilaporkan ke LPPM 

dan batas akhir luaran sesuai dengan bulan dari laporan penelitian mandiri. 
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    KETENTUAN PENELITIAN 

Ketentuan Penelitian ini dibuat untuk memudahkan dosen peneliti agar 

memahami prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Ketentuan 

penelitian ini dimaksudkan untuk mengatur proses pelaksanaan penelitian eksternal 

dan penelitian internal.  

A. Ketentuan Penelitian Hibah Eksternal 

Ketentuan yang ditetapkan untuk penelitian eksternal adalah sebagai berikut: 

1. Dosen yang mengajukkan usulan penelitian adalah dosen tetap yang mempunyai 

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta untuk ketua peneliti telah memiliki 

Jabatan Fungsional Akademik (JFA) baik Asisten Ahli, Lektor maupun Doktor 

sesuai dengan ketentuan dari RISTEK DIKTI/Kopertis/Pihak penyelenggara 

penelitian yang lain.  

2. Dosen peneliti dibatasi hanya terlibat pada 1 (satu) judul penelitian sebagai ketua 

dan 1 (satu) judul penelitian sebagai anggota, pada tahun yang sama dengan 

skema yang berbeda 

3. Dosen peneliti diharuskan terlebih dahulu mengajukan usulan penelitian  kepada 

LPPM. 

4. LPPM melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan 

penelitian.  

5. Usulan yang diterima akan mendapatkan dana penelitian yang dicairkan setelah 

melakukan tanda tangan kontrak perjanjian penelitian dengan persetujuan Ketua 

LPPM dan Rektor melalui Kopertis. 

6. Dosen peneliti wajib membuat laporan kemajuan penelitian dan menghadiri 

Monitoring & Evaluasi yang dilaksanakan oleh LPPM dengan menunjuk Tim 

Penilai / Reviewer.  

7. Dosen Peneliti juga wajib membuat laporan akhir penelitian dan 

mempublikasikan hasil penelitiannya. 

8. LPPM memberikan rekapitulasi laporan dan evaluasi penelitian kepada Rektor. 

Prosedur pengajuan usulan, penerimaan dana dan pengerahaan laporan 

penelitian eksternal digambarkan secara rinci dijelaskan dalam diagram alur Gambar 

1 

II

I 
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PROSEDUR PENGAJUAN USULAN, PENERIMAAN DANA & 

PENYERAHAN LAPORAN PENELITIAN EKSTERNAL 
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Gambar 1. Diagram Alur Penelitian Hibah Eksternal 

Rektor 
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B. Ketentuan Penelitian Dosen Yayasan 

Ketentuan yang ditetapkan untuk penelitian internal adalah sebagai berikut: 

1. Rektor membuat pengumuman masa penerimaan Hibah PDY untuk Dosen di 

lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika yang disosialisasikan oleh 

LPPM. 

2. Dosen yang mengajukkan usulan penelitian adalah dosen tetap yang mempunyai 

NIP dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). 

3. Pengusul boleh mengajukan satu usulan penelitian sebagai ketua dan satu judul 

sebagai ketua atau anggota pada tahun yang sama dengan skema yang berbeda 

yaitu penelitian dosen yayasan atau penelitian mandiri. 

4. Pengusul diharuskan terlebih dahulu mengajukan usulan penelitian kepada 

LPPM. 

5. Usulan penelitian yang diterima akan ditelaah / dinilai oleh tim reviewer / tim 

penilai yang telah di tentukan oleh LPPM. 

6. Rektor membuatkan surat tugas penelitian bagi dosen yang usulan penelitiannya 

lolos didanai oleh yayasan. Surat tugas ini akan digunakan sebagai bukti 

penunjukan penelitian dosen untuk selanjutnya diserahkan ke LPPM oleh dosen 

peneliti. 

7. LPPM melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan pengelolaan 

penelitian.  

8. Bila terbukti terdapat duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali 

penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka peneliti tidak diperkenankan 

mengusulkan penelitian selama dua tahun berturut-turut dan diwajibkan 

mengembalikan dana penelitian. 

9. Usulan yang diterima akan mendapatkan dana penelitian yang dicairkan setelah 

melakukan tanda tangan kontrak perjanjian penelitian dengan persetujuan Ketua 

LPPM dan Ketua Program Studi. 

10. Dosen peneliti harus mempublikasikan penelitiannya dalam bentuk luaran 

penelitian. 

11. Dosen peneliti wajib membuat laporan akhir penelitian yang diserahkan ke 

bagian penelitian LPPM. 

12. LPPM memberikan rekapitulasi laporan dan evaluasi penelitian kepada Rektor.   
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Prosedur pengajuan usulan penelitian internal digambarkan secara rinci dijelaskan 

dalam diagram alur Gambar 2. 

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENELITIAN INTERNAL 
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Gambar 2. Diagram Alur Pengajuan Usulan Penelitian Internal 

Rektor 



10 
 

C. Ketentuan Penelitian Mandiri 

1. Proposal peneltian mandiri diusulkan oleh semua dosen Universitas Bina 

Sarana Informatika yang sedang aktif. 

2. Topik dari penelitian harus sesuai dengan bidang ilmu dari peneliti, hal ini 

kemungkinan adanya keterlibatan dosen dari program studi lain yang 

tergabung dalam satu kelompok penelitian. 

3. Dalam satu kelompok peneltian mandiri minimal satu dosen dan boleh 

melibatkan mahasiswa dalam kegiatannya minimal satu mahasiswa. 

4. Penelitian mandiri bisa dilakukan lebih dari satu kali dalam satu semester 

baik itu sebagai ketua ataupun anggota peneliti. 

5. Durasi penelitian minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 8 (delapan) bulan 

terhitung sejak tanggal surat penugasan penelitian dari Ketua LPPM. 

6. Periode penelitian mandiri 

a. Semester Genap 

1) Usulan/proposal bulan Januari dan laporan penelitian bulan Agustus.  

2) Setelah usulan dinyatakan layak berdasarkan hasil dari desk evaluasi 

proposal oleh reviwer, peneliti bisa melanjutkan penelitiannya hingga 

menghasilkan luaran dari hasil penelitiannya. 

3) Hasil luaran periode genap ini minimal dua atau tiga bulan setelah 

proposal dinyatakan layak untuk dijadikan penelitian mandiri dan batas 

akhir luaran sesuai bulan laporan akhir dari penelitian periode ini yaitu 

bulan Agustus. 

b. Semester Ganjil 

1) Usulan/proposal bulan Juli dan laporan penelitian bulan Februari. 

2) Hasil luaran periode ganjil ini minimal dua atau tiga bulan setelah 

proposal dinyatakan layak untuk dijadikan penelitian mandiri dan batas 

akhir luaran sesuai bulan laporan akhir dari penelitian periode ini yaitu 

bulan Februari. 
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Manajemen Penelitian menggambarkan kemampuan lembaga untuk mengelola 

kegiatan penelitian, mencakup adanya kelembagaan penjaminan mutu beserta 

kegiatan yang terkait dengan penjaminan mutu, meliputi data status pelaksanaan 

manajemen penelitian berdasarkan Standard Operational Procedure (SOP) meliputi: 

1. SOP Penjaminan Mutu dan SDM  

   a. Penjaminan Mutu Usulan Penelitian 

1) Para pengusul/dosen mengusulkan usulan penelitiannya ke LPPM. 

2) LPPM membuat rekapitulasi usulan dari semua pengusul yang akan di 

laporkan ke Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. 

3) Rektor menerima rekapitulasi usulan penelitian dan melakukan pengecekan 

terkait usulan mana yang layak untuk di ikut sertakan dalam hibah penelitian. 

4) Setelah pengecekan rekapitulasi usulan dari rektor kemudian diserahkan 

kembali ke LPPM untuk di infokan kepada para pengusul yang layak untuk 

ikut hibah penelitian. 

    b. Penjaminan Mutu Pelaksanaan Penelitian 

1)   LPPM bagian penelitian melakukan monitoring dan evaluasi internal bagi 

para peneliti yang lolos hibah penelitiannya untuk mengetahui laporan 

perkembangan sampai sejauh mana penelitian yang di lakukan oleh peneliti. 

2)   Ketua LPPM menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi 

perkembangan penelitian 

c.  Penjaminan Mutu Luaran Penelitian/Seminar Hasil 

1)   LPPM bagian penelitian membuat seminar hasil untuk mengetahui luaran 

penelitian yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal, prosiding, 

buku ajar atau buku teks oleh para peneliti dan kemudian di rekapnya untuk 

di laporkan kepada ketua LPPM. 

2)   Ketua LPPM menerima laporan rekapitulasi luaran penelitian dan 

menganalisisnya. Kemudian dibuatkan laporan hasil analisa luaran 

penelitian untuk dikaji lebih lanjut. 

 

 

 

 



12 
 

2. SOP Rekrutmen Penilaian Internal  

a. Kriteria calon reviewer yang akan direkrut adalah dosen tetap institusi dan 

dosen tetap di luar institusi yang memiliki jenjang kepangkatan minimal asisten 

ahli atau dosen yang telah memiliki sertifikasi pendidik  

b. LPPM memberikan rekomendasi kepada Rektor  berkenaan dengan calon 

reviewer tersebut  

c. Setelah reviewer dinyatakan diterima dengan melihat kriteria calon reviewer 

selanjutnya LPPM akan memberikan daftar reviewer tersebut untuk dibuatkan 

surat keputusan sebagai reviewer  

d. Selanjutnya Surat Keputusan dari Rektor diberikan kepada ketua LPPM, dan 

disampaikan ke reviewer  yang bersangkutan. 

e. LPPM memberikan arahan kepada Reviewer yang diterima mengenai 

pelaksanaan penilaian Hibah Penelitian Internal  

3. SOP Desk Evaluasi Usulan  

a. Desk Evaluasi usulan penelitian dilakukan setelah LPPM menerima usulan 

penelitian yang diajukan oleh Dosen Pengusul. 

b. LPPM mengajukan permohonan pada Tim Penilai / Reviewer yang ditunjuk 

untuk melakukan desk evaluasi usulan penelitian di tempat yang telah 

ditentukan. 

c. Tim Penilai / Reviewer melakukan penilaian terhadap usulan penelitian dosen 

dengan mengisi formulir desk evaluasi yang sudah disiapkan oleh LPPM. 

d. Reviewer memberikan hasil desk evaluasi ke LPPM untuk dilaporkan kepada 

ketua LPPM. 

e. LPPM memberikan pengumuman usulan penelitian dosen yang lolos didanai 

yayasan. 

4. SOP Seminar Pembahasan Usulan  

a. LPPM memberikan informasi seminar melalui surat edaran maupun melalui 

web LPPM. 

b. Peneliti melakukan registrasi kehadiran seminar pembahasan usulan 

penelitian 

c. Peneliti melakukan presentasi Usulan Penelitian 

d. Tim Penilai menilai kelayakan  presentasi usulan penelitian  
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e. Tim Penilai menyerahkan hasil penilaian seminar usulan penelitian kepada 

LPPM 

f. LPPM membuat laporan pelaksanaan seminar dan laporan penggunaan dana 

serta menyerahkan ke Rektor dan BAKU 

5. SOP Penetapan Pemenang  

a. Penetapan pemenang atau usulan penelitian yang lolos didasarkan atas 

penilaian desk evaluasi usulan yang sudah dilakukan Tim Riviewer. 

b. LPPM membuat rekapitulasi pemenang atau penerima dana usulan hibah 

penelitian dosen yayasan untuk dilaporkan kepada Rektor dan ketua LPPM. 

c. LPPM mengumumkan penetapan pemenang usulan penelitian yang didanai 

yayasan berupa surat edaran dan bisa di akses di website LPPM 

6. SOP Kontrak Penelitian  

a. LPPM membuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) penelitian setelah 

dosen peneliti mendapatkan surat tugas dari Rektor untuk meneliti. 

b. Ketua LPPM mengundang peneliti yang didanai usulannya untuk hadir di 

tempat yang sudah ditentukan. 

c. Sebelum penandatanganan Surat Kontrak Penelitian (SPK), peneliti 

terlebih dahulu membaca isi surat tersebut dengan seksama. 

d. Kemudian penandatanganan Surat Kontrak Penelitian (SPK) dilakukan 

oleh Ketua LPPM dan peneliti. 

e. Setelah penandatanganan Surat Kontrak Penelitian (SPK), peneliti akan 

mendapatkan dana penelitian sebesar 100% dari dana yang diajukan 

peneliti dengan menadatangani kwitansi sebagai bukti penyerahan dana. 

7. SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian  

a. LPPM membuat surat edaran monitoring dan evaluasi untuk di umumkan 

kepada  dosen-dosen peneliti yang lolos usulan penelitiannya. 

b. LPPM mengajukan permohonan kepada Reviewer yang ditunjuk untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi  

c. Peneliti diwajibkan memberikan laporan akhir penelitian kepada LPPM untuk 

di desk monitoring dan evaluasi oleh Reviewer yang sudah ditunjuk . 
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d. Reviewer memberikan hasil desk monevnya ke LPPM untuk dilaporkan 

kepada ketua LPPM yang akan dijadikan referensi penerimaan usulan untuk 

penelitian pada tahun berikutnya. 

e. Ketua LPPM akan memberikan rekapitulasi laporan hasil akhir kepada Rektor 

  

8. SOP Seminar Hasil Penelitian  

a. LPPM mengadakan rapat internal untuk merencanakan kegiatan seminar 

ilmiah beserta pembentukan kepanitiannya. 

b. Hasil dari rapat internal LPPM akan segera di buatkan draft rencana kegiatan 

atau usulan untuk di ajukan ke Rektor mengenai pelaksanaan seminar ilmiah. 

c. Setelah usulan disetujui oleh Rektor, LPPM akan mengumumkan kepada 

dosen-dosen tentang pelaksanaan seminar ilmiah melalu website LPPM. 

d. Rektor mendisposisikan surat beserta usulan kepada BAKU untuk 

memberikan dana kegiatan seminar. 

e. Bagi peserta yang ingin mengikuti seminar ilmiah harus melengkapi biodata  

dan persyaratan yang telah ditentukan oleh LPPM. 

f. Apabila semua persyaratan administrasi sudah dianggap lengkap, maka 

LPPM akan segera mengumumkan surat undangan pelaksanaan seminar 

kepada semua peserta seminar. 

g. LPPM dan panitia mempersiapkan sarana prasarana sesuai jumlah peserta 

seminar. 

h. Peserta seminar akan mendapat sertifikat sebagai bukti telah mengikuti 

jalannya seminar ilmiah. 

i. LPPM melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan seminar ilmiah 

untuk diserahkan ke Rektor. 

9. SOP Pelaporan Hasil Penelitian  

a. LPPM membuat Surat Edaran penyerahan laporan pelaksanaan penelitian 

yang meliputi agenda dan batas akhir penyerahan laporan tersebut. 

b. Pada    akhir    pelaksanaan    penelitian, setiap  peneliti  harus  melaporkan    

kegiatan    penelitian   dalam  bentuk  laporan perkembangan,  laporan akhir dan laporan 

penggunaan anggaran untuk penelitian hibah ekstenal dan laporan akhir untuk hibah internal. 
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c. Bila Peneliti tidak menyerahkan laporan penelitiannya, maka tidak akan 

diperbolehkan untuk mengajukan penelitiannya lagi pada tahun-tahun 

berikutnya. 

10. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian  

a. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti harus ada luaran penelitian baik berupa 

publikasi ilmiah, buku ajar, HKI dan lain-lain. 

b. Peneliti melaporkan hasil luaran penelitiannya ke LPPM. 

c. LPPM mengarsipkan hasil luaran penelitian yang di lakukan oleh peneliti.  

11. SOP Kegiatan Pelatihan  

a. Ketua LPPM membuat rencana pelatihan dan menunjuk pembicara pada 

kegiatan pelatihan. 

b. Ketua LPPM mengajukan surat permohonan dan usulan pelaksanaan kegiatan 

pelatihan kepada Rektor. 

c. Rektor memberikan persetujuan dan pengesahan kegiatan pelatihan dan 

mendisposisikan surat beserta usulan kepada BAKU untuk memberikan dana 

kegiatan pelatihan 

d. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor, LPPM akan melakukan 

konfirmasi pada pembicara mengenai pelaksanaan pelatihan. 

e. LPPM mensosialisasikan kegiatan pelatihan melalui website LPPM  

f. LPPM mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan. 

12. SOP Sistem Penghargaan (Reward)  

a. LPPM menyusun Program pemberian penghargaan kepada dosen yang 

mendapat hibah penelitian. 

b. Sertifikat/Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Rektor 

c. LPPM memberikan sertifikat/piagam kepada penerima penghargaan (peneliti). 
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COVER USULAN PDY 

a. Kulit Muka (cover warna putih) 

 

USULAN 

PENELITIAN DOSEN YAYASAN 
(Times New Roman 16, Bold) 

 

 

 
 

 

 

 

Judul Penelitian 
(Times New Roman 14, Bold) 

 

 

PENGUSUL  

Nama Pengusul , lengkap dengan gelar (NIDN) 
(Times New Roman 12, Bold) 

Nama Anggota (bila ada) 
(Times New Roman 12, Bold) 

 

PRODI 

FAKULTAS  

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA 

BULAN TAHUN 

(Times New Roman 12, Bold) 

IV 
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b. Halaman Pengesahan Penelitian Dosen Yayasan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Penelitian : (Tulis judul penelitian) 

2. Bidang Ilmu    :  (Tulis bidang ilmu pengusul) 

3. Pengusul 

a. Nama Lengkap : (Tulis nama dan gelar pengusul) 

b. NIDN    : (Tulis NIDN pengusul) 

c. Jabatan Fungsional : (Tulis Jabatan Fungsional pengusul) 

d. Program Studi   : (Tulis program studi pengusul sesuai PSDKU) 

e. Alamat Institusi  : (Tulis alamat lengkap institusi UBSI/PSDKU ) 

f. Telpon/Faks/E-mail :  (Tulis dengan lengkap Telp/Faks/Email PSDKU) 

g. Biaya yang diusulkan: (Tulis biaya yang di usulkan) 

4.  Jumlah Anggota   

a. Nama Anggota 1  : (Tulis nama anggota bila ada) 

b. Nama Anggota 2  : (Tulis nama anggota bila ada) 

 

 

 

      Kota, tanggal-bulan-tahun 

 

 

Mengetahui,        

Rektor Universitas Bina Sarana Informatika                     Pengusul,          

 

 

Cap UBSI dan tanda tangan                                                                                      ttd 

 

(Nama Rektor beserta gelar)                (Nama Pengusul beserta gelar) 

NIP.                     NIP.  

 

Menyetujui, 

Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 

 

 

Cap LPPM dan tanda tangan 

 

(Ketua LPPM beserta gelar) 

     NIP. 
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          COVER USULAN PENELITIAN MANDIRI 

c. Kulit Muka (cover warna putih) 

 

USULAN PENELITIAN MANDIRI 
(Times New Roman 16, Bold) 

 

 

 
 

 

 

 

Judul Penelitian 
(Times New Roman 14, Bold) 

 

 

PENGUSUL  

 

Nama Pengusul , lengkap dengan gelar (NIDN) 
(Times New Roman 12, Bold) 

Nama Anggota (bila ada) 
(Times New Roman 12, Bold) 

 

PRODI 

FAKULTAS  

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA 

BULAN TAHUN 

(Times New Roman 12, Bold) 
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d. Halaman Pengesahan Penelitian Mandiri  

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Penelitian : (Tulis judul penelitian) 

2. Pengusul 

a. Nama Lengkap : (Tulis nama dan gelar pengusul) 

b. NIDN    : (Tulis NIDN pengusul) 

c. Jabatan Fungsional : (Tulis Jabatan Fungsional pengusul) 

d. Program Studi   : (Tulis program studi pengusul sesuai PSDKU) 

e. Alamat Institusi  : (Tulis alamat lengkap institusi UBSI/PSDKU ) 

f. Telpon/Faks/E-mail :  (Tulis dengan lengkap Telp/Faks/Email PSDKU) 

3.  Jumlah Anggota   

a. Nama Anggota 1 :  (Tulis nama anggota bila ada) 

b. Nama Anggota 2 : (Tulis nama anggota bila ada) 

4. Rencana Biaya Penelitian    : (Tulis biaya Penelitian) 

5. Sumber Dana Penelitian       : (Mandiri) 

 

 

 

      Kota, tanggal-bulan-tahun 

 

Mengetahui,        

Rektor Universitas Bina Sarana Informatika                     Pengusul,          

 

 

Cap UBSI dan tanda tangan                                                                                      ttd 

 

(Nama Rektor beserta gelar)                (Nama Pengusul beserta gelar) 

NIP.                     NIP.  

 

Menyetujui, 

Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 

 

 

Cap LPPM dan tanda tangan 

 

(Ketua LPPM beserta gelar) 

     NIP. 
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e. Sistematika Usulan Penelitian Dosen Yayasan dan Penelitian Mandiri 

 

Usulan Penelitian Dosen maksimum berjumlah 15 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 

sebagai berikut. 

 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Daftar Isi 

      Ringkasan (maksimum satu halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta 

metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, serta manfaat 

penelitian. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat 

tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

             Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk 

mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk suatu 

tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya 

dilakukan penelitian. Uraikan proses dalam mengidentifikasikan masalah 

penelitian yang meliputi 

              1.1. Latar belakang  

              1.2. Rumusan masalah yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab masalah yang akan diteliti, hipotesis yang akan diuji atau 

dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan 

difinisi, asumsi. 

              1.3. Ruang lingkup  

              1.4. Tujuan Penelitian 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

               Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan 

dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, 
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dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan 

landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan 

sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan 

mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.. 

 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

               Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat 

meliputi: 

                3.1.  Lokasi Penelitian  

                3.2. Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data yang dapat diuraikan 

berupa  variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan 

penyimpulan hasil penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan 

dan analisis informasi, proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. 

 

BAB 4.   JADWAL PENELITIAN 

               Jadwal penelitian disusun dalam bentuk tabel untuk rencana penelitian yang  

diajukan. 

No Kegiatan 

Waktu 

Bulan I Bulan II Bulan III 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 …………………………….                         

2 …………………………….                         

3 ……………………………                         

4 …………………………….                         

5 ……………………………                         

No Kegiatan 

Waktu 

Bulan IV Bulan V Bulan VI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 …………………………….                         

7 …………………………….                         

8 ……………………………                         

9 …………………………….                         

10 …………………………….                         
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DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (APA Sixth  Edition) 

dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan 

sumber atau penerbit  Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga 

mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman 

dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan 

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian  

     Justifikasi anggaran penelitian realisasi biaya penelitian. Berikan 

rincian realisasi biaya penelitian yang mengacu pada kegiatan 

penelitian yang diuraikan dalam metode penelitian. Jelaskan secara 

lengkap setiap item pengeluaran. Daftar harga mengacu pada SBU 

(Standar Biaya Umum) 

Lampiran 2  Biodata pengusul 

Lampiran 3  Pendukung dan keterangan lain-lain(jika ada) 
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Lampiran 1 Contoh Justifikasi Anggaran Penelitian 

Justifikasi anggaran penelitian terdiri dari : 

1. Peralatan Penunjang : 

a. Pengadaan bahan referensi 

b. Alat 

c. Sewa alat  

2. Bahan Habis Pakai: 

a. Alat tulis kantor (ATK) 

b. Pendukung internet dan surel 

3. Perjalanan 

a. Biaya perjalanan dengan kendaraan umum, pp. : sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku 

b. Transportasi lokal : sesuai dengan harga setempat 

c. Lumpsum termasuk konsumsi : Sesuai dengan ketentuan (kalau menginap)     

dan akomodasi.                                             

4. Biaya lain-lain(Disesuaikan dengan dengan pengeluaran yang dilakukan selama 

penelitian). Berikut contoh justifikasi anggaran biaya penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO KEBUTUHAN JUMLAH BIAYA SUB TOTAL 

1   Peralatan Penunjang     

   a. Rp.  

   b. Rp.  

   Sub Total  Rp. 

      2  Bahan Habis Pakai     

   a. Rp.  

   b. Rp.  

   Sub Total  Rp. 

 3  Perjalanan     

   a. Rp.  

   b. Rp.  

 Sub Total  Rp. 

4 Lain-lain   

  a. Rp.  

  b. Rp.  

    Sub Total  Rp. 

  TOTAL Total  
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Lampiran 2  Biodata Pengusul 

1. Identitas Diri 

a. Nama Lengkap dan Gelar  : (Tulis nama dan gelar Pengusul) 

b. NIDN     : (Tulis NIDN Pengusul) 

c. Jabatan Fungsional   : (Tulis Jabatan Fungsional Pengusul) 

d. Program Studi   : (Tulis Program Studi Pengusul) 

e. Perguruan Tinggi   : (Tulis institusi UBSI/PSDKU peneliti) 

f. Jangka Waktu Penelitian   :  (Tulis jangka waktu penelitian) 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi 
(Times New Roman 12) 

 

…………………………….. ……………………… 

Tahun Masuk-Lulus 

 

……..-………… ………..-……………. 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum.  Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Hibah Penelitian Dosen Yayasan atau Penelitian 

Mandiri. 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun,  

 

          ttd 

 

 

   (Nama Pengusul) 
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  COVER LAPORAN PDY 

a. Kulit muka (cover warna putih) 

 

LAPORAN 

PENELITIAN DOSEN YAYASAN 
(Times New Roman 16, Bold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Penelitian 
(Times New Roman 14, Bold) 

 

 

 

 

PENELITI  

 

Nama Peneliti , lengkap dengan gelar (NIDN) 
(Times New Roman 12, Bold) 

Nama Anggota (bila ada) 
(Times New Roman 12, Bold) 

 

 

PRODI 

FAKULTAS  

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA 

BULAN TAHUN 

 (Times New Roman 12, Bold) 

V 
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b. Halaman Pengesahan Penelitian Dosen Yayasan 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Penelitian : (Tulis judul penelitian) 

2. Bidang Ilmu    :  (Tulis bidang ilmu peneliti) 

3. Peneliti 

a. Nama Lengkap : (Tulis nama dan gelar peneliti) 

b. NIDN    : (Tulis NIDN peneliti) 

c. Jabatan Fungsional : (Tulis Jabatan Fungsional peneliti) 

d. Program Studi   : (Tulis program studi peneliti sesuai PSDKU) 

e. Alamat Institusi  : (Tulis alamat lengkap institusi UBSI/PSDKU) 

f. Telpon/Faks/E-mail :  (Tulis dengan lengkap Telp/Faks/Email PSDKU) 

g. Biaya yang direkomendasi: (Tulis biaya yang direkomendasi) 

4.  Jumlah Anggota   

a. Nama Anggota 1  : (Tulis nama anggota bila ada) 

b. Nama Anggota 2  : (Tulis nama anggota bila ada) 

 

 

 

      Kota, tanggal-bulan-tahun 

 

 

 

Mengetahui,        

Rektor Universitas Bina Sarana Informatika                    Peneliti 

 

Cap UBSI dan tanda tangan                                                      ttd 

 

(Nama Rektor beserta gelar)                             (Nama Peneliti beserta gelar) 

NIP.                      NIP.  

 

Menyetujui, 

Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 

 

Cap LPPM dan tanda tangan 

 

(Ketua LPPM beserta gelar) 

     NIP. 
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COVER LAPORAN PENELITIAN MANDIRI  

c. Kulit Muka (cover warna putih) 

 

LAPORAN PENELITIAN MANDIRI 
(Times New Roman 16, Bold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Penelitian 
(Times New Roman 14, Bold) 

 

 

 

 

PENELITI  

 

Nama Peneliti , lengkap dengan gelar (NIDN) 
(Times New Roman 12, Bold) 

Nama Anggota (bila ada) 
(Times New Roman 12, Bold) 

 

 

PRODI 

FAKULTAS  

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA 

BULAN TAHUN 

 (Times New Roman 12, Bold) 
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d. Halaman Pengesahan Penelitian Mandiri  

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Penelitian : (Tulis judul penelitian) 

2. Peneliti 

a. Nama Lengkap : (Tulis nama dan gelar peneliti) 

b. NIDN    : (Tulis NIDN peneliti) 

c. Jabatan Fungsional : (Tulis Jabatan Fungsional peneliti) 

d. Program Studi   : (Tulis program studi peneliti sesuai PSDKU) 

e. Alamat Institusi  : (Tulis alamat lengkap institusi UBSI/PSDKU ) 

f. Telpon/Faks/E-mail :  (Tulis dengan lengkap Telp/Faks/Email PSDKU) 

3.  Jumlah Anggota   

c. Nama Anggota 1 :  (Tulis nama anggota bila ada) 

d. Nama Anggota 2 : (Tulis nama anggota bila ada) 

4. Biaya Penelitian                    : (Tulis biaya Penelitian) 

5. Sumber Dana Penelitian       : (Mandiri) 

 

 

 

      Kota, tanggal-bulan-tahun 

 

Mengetahui,        

Rektor Universitas Bina Sarana Informatika                     Peneliti,          

 

 

Cap UBSI dan tanda tangan                                                                                      ttd 

 

(Nama Rektor beserta gelar)                (Nama Peneliti beserta gelar) 

NIP.                     NIP.  

 

Menyetujui, 

Ketua LPPM Universitas Bina Sarana Informatika 

 

 

Cap LPPM dan tanda tangan 

 

(Ketua LPPM beserta gelar) 

     NIP. 
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e. Sistematika Laporan Penelitian Dosen Yayasan dan Penelitian Mandiri 

Laporan penelitian dosen maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan 

satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 

sebagai berikut. 

 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Daftar Isi 

Ringkasan (Maksimum Satu Halaman) 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode 

yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut, serta manfaat penelitian. 

Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana 

kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB I    PENDAHULUAN  

 Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti untuk 

mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk 

suatu tujuan. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi 

pentingnya dilakukan penelitian. Uraikan proses dalam 

mengidentifikasikan masalah penelitian.  

                 1.1. Latar belakang  

                 1.2. Rumusan masalah yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan 

konsep untuk menjawab masalah yang akan diteliti, hipotesis yang akan 

diuji atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat 

dijelaskan difinisi, asumsi. 

                 1.3. Ruang lingkup   

                 1.4. Tujuan Penelitian 
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Usahakan pustaka terbaru, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan 

dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, 

temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang 

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan.Uraian 

dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep 

yang akan digunakan dalam penelitian.Tinjauan Pustaka mengacu pada 

Daftar Pustaka. 

 

BAB III  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN   

  3.1 Tujuan Penelitian 

                 3.2 Manfaat Penelitian 

 

BAB IV  METODE PENELITIAN   

          Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian 

dapat meliputi: 

          3.1.  Lokasi Penelitian  

          3.2. Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data yang dapat diuraikan 

berupa  variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan 

penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan 

penyimpulan hasil penelitian. Untuk penelitian yang menggunakan metode 

kualitatif dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses 

pengumpulan dan analisis informasi, proses penafsiran dan penyimpulan 

hasil penelitian. 

  

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uraikan hasil dan pembahasan dalam penelitian secara rinci sampai 

dengan implementasi penelitian 

5.1 Hasil Penelitian 

5.2 Pembahasan dari hasi penelitian 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Uraikan dari hasil penelitian secara rinci serta sampaikan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

6.1 Kesimpulan 

6.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun (APA Sixth  Edition), dengan urutan 

abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan dan sumber dengan jarak baris 1 spasi. 

Hanya pustaka yang dikutip dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar 

Pustaka. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Realisasi Biaya Penelitian. Berikan rincian realisasi biaya penelitian 

yang mengacu pada kegiatan penelitian yang diuraikan dalam Metode 

Penelitian. Jelaskan secara lengkap setiap item pengeluaran. Daftar harga 

mengacu pada SBU (Standar Biaya Umum) 

Lampiran 2  Biodata peneliti 

Lampiran 3  Pendukung dan keterangan lain-lain(jika ada) 
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Lampiran 1. Contoh Realisasi Biaya Penelitian 

Realisasi biaya penelitian terdiri dari : 

1. Peralatan Penunjang : 

 a.  Pengadaan bahan referensi 

 b.  Alat 

 c.  Sewa alat  

2. Bahan Habis Pakai: 

  a.  Alat tulis kantor (ATK) 

  b.  Pendukung internet dan surel 

3. Perjalanan 

 a.  Biaya perjalanan dengan kendaraan umum, pp. : sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

 b.  Transportasi lokal : sesuai dengan harga setempat 

 c.  Lumpsum termasuk konsumsi : Sesuai dengan ketentuan (kalau menginap)     

dan akomodasi.                                             

4. Biaya lain-lain Disesuaikan dengan dengan pengeluaran yang dilakukan selama 

penelitian). Berikut contoh Realisasi biaya biaya penelitian: 

 

NO KEBUTUHAN JUMLAH BIAYA 

 1 Peralatan pendukung   

   a.   

   b.   

 2 Bahan habis pakai   

   a.   

   b.    

3   Perjalanan   

   a.   

   b.   

 4  Biaya lain-lain   

      

  BIAYA DITERIMA   

  TOTAL PENGELUARAN   

  SALDO   
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Lampiran 2  Biodata Peneliti 

1. Identitas Diri 

a. Nama Lengkap dan Gelar  : (Tulis nama dan gelar Peneliti) 

b. NIDN     : (Tulis NIDN Peneliti) 

c. Jabatan Fungsional   : (Tulis Jabatan Fungsional Peneliti) 

d. Program Studi                                   : (Tulis program studi peneliti) 

e. Perguruan Tinggi   : (Tulis institusi UBSI/PSDKU peneliti) 

f. Bidang Ilmu    : (Tulis Bidang ilmu Peneliti) 

g. Jangka Waktu Penelitian  :  (Tulis jangka waktu penelitian) 

 

2. Riwayat Pendidikan 

 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi 
(Times New Roman 12) 

…………………………….. ……………………… 

Tahun Masuk-Lulus ……..-………… ………..-……………. 

 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.  Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

 

ttd 

 

 

(Nama Peneliti) 
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     PENUTUP 

 

Buku Pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan 

Penelitian Dosen Yayasan (PDY) dan Penelitian Mandiri yang berlaku bagi para 

dosen dalam lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika sebagai pelaku utama 

kegiatan penelitian. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, diharapkan kegiatan 

penelitian dapat dijalankan dengan baik serta dapat dikelola secara efisien, 

transparan, dan akuntabel. Tetapi kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku 

pedoman ini tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidak 

sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya 

pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga pedoman ini dapat 

meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan penelitian sehingga hasil dari kegiatan 

yang dilakukan akan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

 

 

 

VI 


