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8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN 

8.1. Definisi Istilah 

a. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan 

penelitian. 

8.2. Rasionalisasi  

Penelitian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tri dharma 

perguruan tinggi. Demi terlaksananya kegiatan penelitian di 

lingkungan Universitas Primagraha, maka dibutuhkan pendanaan 

dan pembiayaan sebagai salah satu unsur penting dalam 

pelaksanaanya. Standar pendanaan dan pembiayaan Universitas 

Primagraha menjadi acaun dan tolak ukur bagi kegiatan penelitian 

dalam sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaannya. 

8.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar pendanaan dan pembiayaan 

penelitian adalah sebagai dasar atau acuan bagi Universitas dan 

dosen dalam memperoleh pendanaan dan pembiayaan bagi kegiatan 

penelitian. Standar ini juga berisi tentang mekanisme dan sumber 

dana apa saja yang dapat digunakan oleh dosen dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian. 

8.4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Universitas Primagraha 

menyediakan dana yang 

berasal dari dana internal 

untuk penelitian. 

1) Tersedianya bukti alokasi 

dana yang berasal dari 

dana internal untuk 

pelaksanaan penelitian. 

b. LPPM melakukan pelatihan 

penerimaan dana hibah 

penelitian Dikti. 

1) Tersedianya berita acara 

pelaksanaan pelatihan 

penerimaan dana hibah 

penelitian Dikti.  

c. LPPM melakukan 

perencanaan dana 

monitoring dan evaluasi 

penelitian dosen. 

1) Tersedianya proposal 

pengajuan dana 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan penelitian dosen. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

d. LPPM menyusun laporan 

penggunaan dana 

monitoring dan evaluasi 

penelitian dosen. 

1) Tersedianya laporan 

penggunaan dana 

monitoring dan evaluasi 

kegiatan penelitian dosen. 

e. Dosen atau tim dosen 

menyusun proposal 

pengajuan penelitian. 

1) Tersedianya panduan 

pengajuan dana 

penelitian. 

2) Tersedianya proposal 

pengajuan dana 

penelitian. 

f. Dosen atau tim dosen 

menyusun laporan 

penggunaan dana penelitian. 

1) Tersedianya laporan 

penggunaan dana 

penelitian. 

g. LPPM dapat melakukan 

kerjasama dengan pihak 

eksternal dalam penerimaan 

dana hibah penelitian baik 

dalam maupun luar negeri. 

1) Tersedianya dokumen 

kerjasama dengan pihak 

eksternal dalam 

penerimaan dana hibah 

penelitian baik dalam 

maupun luar negeri. 

h. Bagian Program dan Evaluasi 

menyusun dokumen 

pengajuan dana LPPM dalam 

melaksanakan penelitian. 

1) Tersedinya dokumen 

pengajuan RKAT bagi 

LPPM dalam pelaksanaan 

penelitian. 

i. Bagian Program dan Evaluasi 

melakukan monev dalam 

penggunaan dana penelitian. 

1) Tersedianya dokumen 

monev dana penelitian. 

 

8.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Universitas menyusun anggaran untuk dana penelitian. 

b. LPPM melakukan pelatihan penerimaan dana hibah penelitian 

bagi dosen tetap. 

c. LPPM menyusun perencanaan anggaran untuk monitoring dan 

evaluasi penelitian dosen. 

d. LPPM menyusun laporan penggunaan daa monitoring dan 

evaluasi penelitian dosen. 

e. Tim peneliti menyusun laporan penggunaan dana penelitian. 
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f. LPPM dan LPPPM melakukan kerjasama dengan pihak eksternal 

dalam penerimaan dana hibah penelitian baik dalam maupun 

luar negeri. 

8.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Dekan 

c. LPPM 

d. Ketua Program Studi 

e. Dosen 

f. Mahasiswa 

8.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen dana alokasi bagi pelaksanaan penelitian. 

b. Berita acara pelaksanaan pelatihan penerimaan dana hibah 

penelitian Dikti. 

c. Proposal pengajuan dana monitoring dan evaluasi kegiatan 

penelitian dosen. 

d. Laporan penggunaan dana monitoring dan evaluasi kegiatan 

penelitian dosen. 

e. Panduan pengajuan dana penelitian. 

f. Proposal pengajuan dana penelitian. 

g. Laporan penggunaan dana penelitian. 

h. Dokumen pengajuan RKAT bagi LPPM dalam pelaksanaan 

penelitian. 

i. Dokumen monev dana penelitian. 
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c. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 
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e. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 

XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


