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1. Visi dan Misi  Visi: 

Berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, 

menjadi lembaga pemberi solusi atas permasalahan di masyarakat, 
melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Misi: 

LPPM IBM Bekasi, berdasarkan nilai-nilai Al-Islam dan 
Kemuhammmadiyahan, berkomitmen untuk:  

1. Membentuk kualitas Civitas Akademika IBM yang 

handal, dan profesional di bidang penelitian dan 
pengabdian masyarakat yang dibingkai oleh moral islami. 

2. Melakukan pengembangan keilmuan, Teknologi dan Seni 
berlandaskan etika, nilai-nilai dan moral islami. 

3. Meningkatkan kualitas institusi LPPM IBM sebagai 

lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

eksis, efisien, efektif dan independen dalam 

mengembangkan kinerja organisasi maupun aktivitas 
penelitian dan pengabdian secara berkelanjutan. 

4. Meningkatkan partisipasi aktif seluruh civitas akademika 

IBM sebagai agen perubahan secara dinamis dan 
komprehensif. 

5. Meningkatkan modal sosial masyarakat secara progresif 

dan signifikan dalam membangun kualitas kesejahteraan 

masyarakat. 

6. Mengelola penelitian unggulan bidang pendidikan, 

kesehatan, sosial ekonomi, pangan, energi, dan rekayasa 
teknologi; dan 

7. Mendorong publikasi hasil penelitian dan perolehan HKI. 

2. Rasional Standar Pendanaan 

dan Pembiayaan 

Penelitian sebagai salah satu kegiatan yang wajib 
dilaksanakan di perguruan tinggi harus selalu terjaga kualitas 
penyelenggaraannya, luaran yang dihasilkan, dan kontribusinya 
terhadap kebutuhan masyarakat.  

Namun, untuk mencapai kondisi seperti itu diperlukan 
pendanaan dan pembiayaan yang tidak sedikit sehingga perlu 
dilakukan kerjasama dengan pihak lain.  

Agar pernyataan dalam statuta tersebut bisa terwujud 
secara objektif, akuntabel dan transparan, maka diperlukan tata 
aturan dan mekanisme pembiayaan dalam suatu standar yang telah 
dirumuskan dan ditetapkan melalui prosedur yang berlaku. 
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3. Pejabat/pihak yang 

bertanggung jawab untuk 

mencapai Standar Pendanaan 
dan Pembiayaan  

a. Rektor  

b. Wakil Rektor  

c. Dekan 

d. Kaprodi 

e. Dosen Peneliti 

f. Reviewer Internal 

g. Ketua LPM 

h. Ketua LPPM  

4. Definisi Istilah a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan 
kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan penelitian. 

b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan 
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 
data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman 
dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 

c. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang 
sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di 
seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

d. Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui 
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik 
yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil 
penelitian. 

e. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil 
penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media 
cetak melalui artkel ilmiah yang dimuat di media massa 
maupun jurnal-jurnal ilmiah. 

f. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan 
dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-
aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak 
merugikan. 

5. Pernyataan Isi Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan  

a. Perguruan Tinggi menyediakan pendanaan   dan   pembiayaan   
penelitian internal bagi dosen peneliti sebanyak dua kali setiap 
tahun. 

b. Pemerintah menyediakan dana penelitian bagi dosen peneliti. 

c. Masyarakat dapat turut serta menyediakan dana penelitian. 

d. Perguruan Tinggi bekerja sama dengan lembaga lain di dalam 
maupun di luar negeri untuk dapat menyediakan dana 
penelitian. 
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e. Rektor mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
penelitian selama masa jabatannya. 

f. Perguruan Tinggi menyediakan dana pengelolaan penelitian. 

g. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai : 

1. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan, dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan 
diseminasi hasil penelitian. 

2. Peningkatan kapasitas peneliti 

3. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan 
intelektual 

h. Pimpinan LPPM melaksanakan manajemen penelitian setiap 
tahun. 

i. Pimpinan LPPM melakukan usaha untuk meningkatkan 
kapasitas peneliti di setiap tahun. 

j. Pimpinan LPPM membantu dosen peneliti untuk 
mempublikasikan dan mengurus  kekayaan intelektual dari 
setiap hasil penelitian. 

6. Strategi pencapaian Standar 

Pendanaan dan Pembiayaan  

a. Pimpinan LPPM mengumpulkan informasi berbagai hibah 
dana penelitian dari dalam dan luar negeri. 

b. Pimpinan LPPM bekerjasama lembaga lain di dalam maupun 
di luar negeri untuk dapat menyediakan dana penelitian. 

c. Pimpinan LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop 
penyusunan biaya penelitian sesuai kriteria yang ditentukan 
pemberi dana hibah penelitian.  

d. Pimpinan LPPM membantu Institusi dalam mengatur 
mekanisme pendanaan penelitian institusi. 

e. Pimpinan LPPM mengajukan Rencana Anggaran Biaya 
Pengelolaan Kegiatan Penelitian kepada Institusi.   

7. Indikator Ketercapaian 

Standar Pendanaan dan 

Pembiayaan 

a. Sebanyak 80 % - 100 % dosen mengetahui dan memahami 
tentang adanya dana hibah penelitian institusi, dana hibah 
desentralisasi penelitian serta dana hibah lainnya dari dalam 
dan luar negeri. 

b. Jumlah dosen yang termotivasi untuk memanfaatkan dana 
hibah penelitian institusi dan dana hibah desentralisasi 
penelitian meningkat antara 20 – 30 % per tahun. 

c. Sebanyak 80% - 100% dosen peserta pelatihan / workshop 
penyusunan biaya penelitian mampu mengetahui, memahami 
dan menerapkan  tata cara penyusunan biaya penelitian dari 
sumber dana hibah penelitian yang dituju. 
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8. Dokumen/Formulir terkait a. Panduan-panduan dana hibah penelitian institusi, dana hibah 
desentralisasi penelitian, dan dana hibah dari sumber lainnya. 

b. Panduan-panduan dana hibah penelitian lainnya yang 
ditawarkan Kemenristekdikti (di luar dana Hibah 
Desentralisasi Penelitian). 

c. Panduan penyusunan anggaran penelitian. 

9. Referensi    a. Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Pendidikan Tinggi. 

c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi. 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 

e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 

f. Permenristek Dikti No. 13 Tahun 2015 tentang Rencana 
Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi   
Tahun 2015–2019. 

g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 / 
PMK. 02 / 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 
Anggaran 2017. 

h. Panduan PelaksanaanPenelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017. 

i. Kebijakan Keuangan dari Permenkeu mengenai standar biaya 
masukan dan keluaran. 

j. Statuta IBM Bekasi. 

k. Renstra IBM Bekasi.  

l. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat LPPM IBM Bekasi. 

m. Kebijakan SPMI IBM Bekasi.  

 


