
 

 

 

 

 

 

 
 

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
UNIVERSITAS BUDI LUHUR 

NOMOR : K/UBL/DRPM/000/001/12/22 
 

TENTANG: 
 

PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENDANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN 
BERBASIS KEPADA INSENTIF ATAS LUARAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN 

UNIVERSITAS BUDI LUHUR  

 
 

Menimbang : 1) Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Budi Luhur yang 

dapat menjadi rujukan pengembangan keilmuan; 
  2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 

perlu disusun pedoman pelaksanaan kompetisi pendanaan penelitian di 
lingkungan Universitas Budi Luhur; 

  3) Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan 

pemberlakuan pedoman pendanaan pelaksanaan kegiatan penelitian 
berbasis kepada insentif atas luaran penelitian di lingkungan Universitas 
Budi Luhur  sebagaimana dimaksud pada butir 2; 

    
Memperhatikan : 1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

  3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi; 

  4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
  5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  6) Statuta Universitas Budi Luhur; 
    

MEMUTUSKAN : 
 

    
PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Pendanaan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Berbasis 

Kepada Insentif Atas Luaran Penelitian Di Lingkungan Universitas Budi Luhur 
untuk kegiatan penelitian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diubah sebagaimana 

mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. 
    

 
 
 

 

 Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: 
: 

Jakarta 
5 Desember 2022 

 Direktur Riset dan Pengabdian Kepada  Masyarakat 

 
 

 
 
 

 
 

                  ( Dr. Krisna Adiyarta M ) 
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Lampiran 
Surat Keputusan Nomor: K/UBL/DRPM/000/001/12/22 

 
 
PEDOMAN PENDANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN BERBASIS 

KEPADA INSENTIF ATAS LUARAN PENELITIAN DI LINGKUNGAN 
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  

 

 
A. Pendahuluan 
 

Penelitian merupakan satu dari tiga kewajiban perguruan tinggi yang 

harus dilaksanakan setiap semester sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

Undang Pendidikan Tinggi. Aktivitas penelitian pada hakikatnya bukan aktivitas 

bernilai formal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi melalui dosen-dosen yang 

melaksanakan penelitian, namun nilai aktivitas tersebut mempunyai nilai esensi  

bentuk pengembangan kematangan berpikir, memetakan masalah, menyelesaikan 

masalah, menganalisis dan menemukan hasil-hasil baru untuk menjawab fenomena-

fenomana yang muncul di tengah masyarakat dengan tujuan membentuk kehidupan 

yang lebih baik bagi manusia dan semesta. Dalam proses penelitian khususnya 

diharapkan akan ada temuan-temuan baru, baik model, prototype, bahkan teori 

yang merupakan syarat mutlak pengembangan keilmuan. Artinya, aktivitas 

penelitian bukanlah aktivitas yang hanya bertujuan untuk sekedar menggugurkan 

kewajiban tridharma dosen perguruan tinggi, melainkan pintu utama pengembangan 

semua sektor kehidupan manusia dengan segala sistem dan struktur yang 

dikembangkan bagi kehidupan yang lebih baik, teratur, dan membawa manfaat.  

 

Semua hasil penelitian juga harus disebarluaskan dan dipublikasikan 

sehingga diketahui, dibaca, dan digunakan oleh para ahli dan juga masyarakat lokal 

bahkan dunia. Publikasi penelitian tentu harus dilakukan dengan cara bertanggung 

jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai etika, dan kemanfaatan dari hasil penelitian. 

Oleh karenanya kegiatan penelitian dituntut untuk dilakukan secara terus menerus 

oleh dosen.  

 

Kegiatan ini sepenuhnya wajib didukung oleh perguruan tinggi. Selama 

ini, Universitas Budi Luhur mendukung para dosen melakukan penelitian baik dalam 

bentuk pendanaan dan fasilitas lainnya, dengan harapan dosen dapat melakukan 

penelitian dan menghasilkan temuan-temuan baru yang bermanfaat dan mempunyai 

nilai tinggi. Tuntutan penelitian yang berhasil terpublikasi juga merupakan salah 

satu penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia serta 

Badan Riset dan Inovasi Nasional dalam menilai pemeringkatan perguruan tinggi se-
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Indonesia, bahkan sedunia. Langkah strategis perlu ditempuh sebagai bentuk upaya 

untuk mendorong para dosen untuk lebih kreatif dalam merancang penelitian dan 

menghasilkan temuan-temuan yang diharapkan juga dapat berkompetisi dengan 

para dosen lainnya baik pada level nasional maupun internasional. Pendanaan dalam 

bentuk insentif atas berhasilnya suatu kegiatan penelitian adalah sebuah upaya 

untuk hal tersebut. Dana atas penelitian ini akan diberikan kepada para dosen yang 

luaran penelitiannya dinilai memberikan kontribusi pada dunia ilmu pengetahuan 

dalam bentuk insentif. 

 

 

B. Tujuan Pendanaan 

 

Tujuan program pendanaan dalam bentuk insentif yang berbasis pada 

luaran penelitian ini adalah:  

1. Meningkatkan motivasi melalui dukungan Yayasan Budi Luhur Cakti dan 

Universitas Budi Luhur terhadap aktivitas penelitian dosen. 

2. Mendorong munculnya motivasi dosen untuk mendapatkan penelitian yang 

unggul. 

3. Meningkatkan kualitas hasil penelitian di lingkungan Universitas Budi Luhur 

sehingga mampu bersaing pada level nasional maupun internasional. 

4. Mendukung dosen Universitas Budi Luhur menghasilkan publikasi pada jurnal-

jurnal yang terindeks Scopus serta terindeks WoS (Web of Science). 

5. Mendukung dosen Universitas Budi Luhur menghasilan publikasi pada jurnal-

jurnal nasional yang terakreditasi SINTA.  

6. Menciptakan atmosfir ilmiah dan keilmuan yang tinggi dengan mengedepankan 

keterbukaan berpikir dan berpendapat. 

 

 
C. Peneliti & Skema 
 

Peneliti yang berhak untuk mengajukan insentif atas luaran kegiatan 

penelitiannya adalah seluruh dosen Universitas Budi Luhur yang sudah mempunyai 

NIDN dan NIDK yang sesuai dengan ketentuan atau aturan penelitian yang berlaku. 

Peneliti dapat mengajukan insentif tersebut untuk kegiatan penelitian dengan 

mengacu kepada skema tersebut di bawah ini : 

         
Skema Pertama 

Persyaratan : − Ketua Peneliti berjenjang pendidikan S3 minimal Asisten Ahli atau 
S2 minimal Lektor 

− Anggota maksimal 2 orang berjenjang pendidikan S2 

− Mengikuti acuan peta penelitian universitas 
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Skema Kedua 

Persyaratan : − Peneliti tunggal 

− Peneliti berjenjang pendidikan S2 

 
 

D. Insentif 
 

Pemberian insentif yang diberikan mengacu kepada skema penelitian 

dengan ketentuan/syarat di bawah ini : 

         
Skema Pertama 

Luaran Wajib : 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus (Q1, 
Q2,Q3 ) atau Web of Science  

Insentif  Maksimal Rp. 27.250.000,- 

 

Skema Kedua 

Luaran Wajib : 1 artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 atau Sinta 1  

Insentif :  Maksimal 9.750.000,-  
 

Besaran insentif diperhitungkan dengan mengacu kepada peraturan-peraturan yang 

berlaku yaitu : 

• Surat Keputusan Nomor K/YBLC/KET/000/249/09/21 tentang Pendanaan 
Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  

• Surat Keputusan Nomor K/YBLC/KET/000/253/10/21 tentang Pengajuan Insentif 
Sebagai Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dosen 

• Surat Edaran Nomor E/UBL/DRPM/000/002/10/21 tentang Insentif Sebagai 
Penghargaan Atas Publikasi Ilmiah Dosen 

• Surat Edaran Nomor E/UBL/DRPM/000/001/10/21 tentang Ketentuan Pendanaan 
Publikasi Ilmiah Dosen 

 

              Terhadap pengajuan insentif atas kagiatan penelitian akan dilakukan 
penelaahan dan penilaian administratif oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 
Masyarakat sesuai dengan peraturan dan norma (etika) yang berlaku.  

 
 
E. Tahapan Pelaksanaan 

 
Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian yang mengarah kepada 

pengajuan insentif atas luaran penelitian dilakukan dengan tahapan - tahapan 

tersebut di bawah ini: 
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No Kegiatan 

1. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan skema yang 
ditetapkan 

2. Pengajuan insentif oleh dosen dengan menyerahkan Proposal Penelitian, 
Laporan Penelitian dan Letter of Acceptance atas publikasi luaran 
penelitian sesuai dengan skema yang ditetapkan 

3. Penelaahan dan penilaian adminstrasi terhadap pengajuan insentif 

4. Penyampaian hasil penelahaan  

5. Pengajuan pembayaran insentif untuk pendanaan kegiatan penelitian, 
biaya publikasi dan insentif publikasi sesuai dengan aturan yang berlaku 
kepada Direktorat Keuangan 

 
 

F. Penutup 
 

Skema pendanaan berbasis kepada insentif atas luaran penelitian ini 

diharapkan mampu membuka peluang baru dan motivasi baru dengan hasil temuan 

yang berkualitas sehingga memenuhi nilai unggul. Hasil dan temuan unggul 

merupakan peluang bagi pengembangan penelitian yang selanjutnya diharapkan 

mampu meningkat kualitas dosen dan Universitas Budi Luhur di kancah nasional 

maupun internasional. 

 

 

                                                Ditetapkan di  : Jakarta 

                                                Pada tanggal  : 5 Desember 2022 

 

                                                Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 
 

 

 

 

                                                                  ( Dr. Krisna Adiyarta M) 




