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PERATURAN
REKTOI{ UNI VER.S!'TAS KATOLIK PARAI{YANGAN

NOMOR t rrr/?Ol7 -12 /206
'TENTANC

SKEMA DAN TATA LAKSANA

HIBAH PENELITIAN DAN FENGABDIAN I(EPADA MASYARAKAT

UNIVf, R.SITTIS KATOLIK PAR,AHYANGAN
\

Menimbang:
a) Pendidiiran Tinggi rnerniliki tanggur,g jawab untuk rnenghasill<:ru llrru Peugetahuarr cl;rn

Tel<r to l i ig i  r le la iu i  pene) i t ia i r  yang menrpe | l . ra t i i . :an dan nrcnerapi^an r i i i ; r i  i r ' - rn ianiora agar
bcr$anfaat  bagi  kemajuan bangsa,  ser ta ke.majuan peradaban c ian l re i : la l r ier r : ran unrat
rrlalrl-<ia dan nreivrrjudl<an pengabdian l,,eJrada masyaral{at ber'Drsrs !r:;r;.i i: ', lal cl:lrr l:ar-va
ptnr : l i i ian ) /a f lg  bernranfaat  dala i r  menrajukan kesr . . jahte laan umuin i i ln  rnencel r las i ; ; r ; r

l<ehiduoan bangsa;

t r )  Bahwa l<ual i tas dan kuant i tas kegiatan pene) i l ian dan pengabdian l<epaer  rn: rsyar ; ;k i l1 .  o lch
para dosen [Jnive|sitas l{atolik Parahyangan harus terus menerus ili tr na1(a1](a n, untul{
rnendul tur tg peran nyata dcrsen sebagai  pendid ik  pro les ional  dan j lnr in ' r ran yang meni l ik i
Iug3s utan]a untu l (  n ]  entransformasikan,  mengernbangkan,  dan menyebar l<an j lmn

pengetahuan,  teknologi ,  dan seni  mela lu i  pen d id i l<an/pengajaran,  penel i t ian dan
pengabdia n kepada masyarakat;

cJ Bahwa k iner i ; r  perguruan t i l lgg i  se la in d in i la i  be ldasarkan pengajaran dan pengelo laan

penriidikannya, dinilai juga berdasarkan kualitas dan l(uantitas kegiatan penelitian cian
pengabdian kepada masyarakat, serta kualitas dan kuantitas publil<asi dan karya ilmiahnya;

d)  Bahwa Peraturan Pengurus Yayasan Unjvers i tas Kato l i l (  Parahyangan Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pengelo laan Kegiatan Penel i t ian dan Pengabdian l (epada Niasyafakat

Universitas l(atolik Parahyangan perlu ditindaklanjuti terkait dengan tema dan tat:r laksana

kegiatan penelitian dan pengabdian hepada masyarakat.

N l e n g i n g a t :

1 l  Undang- iJndang Republ ik  Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis iem Petrd iCikan
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10)

Nasional ;
l . l r . r r . iang-U ndang l l r :publ ik  lndonesia Ncnor  14 tahun 2 0C5 tentang Curu dan Doscn;

LInCa g- l l  nr iang l lopubl i l<  lndonesia nornor  12 tahun 20i2 tent ; rng Pendid ikan ^ i " i t . tgg i ;

Pefaturan Pr : ;ner in taf r  l lcpubl ik  Indonesia l iomor 37 T; : ;nun 20( i9  tentang l -1c1i r r i i ;

KepLl t i ,s i l i ,  l "4er ; rcr i  f  , , :n  r i  id  j i< ; , rn  Nasi lna i  Nomcr-  ?6/ ; ) /O/2101 tenia i lg  'Pt ' iun1 ' : l<  Tei ln i : ;

Pelaksanaan [ 'en i la ia : r  i \ng i ia  i ( ied i t  Iab: ] tan Dosenj

Perntura i r  l {en ie | i  l i ise ' . , ' fe l . -no iogi ,  dan Peni l id i l<ar t ' f inggi  I \ornor  ,+: i . ' l ' i ' i ! ]  n .1t15 ientat lg

S t a n d ; r  l J  a s ' r ' r r ; l  p c p l l i r r l q ; r 1  f i l l g g i ;

Pefaruran Pengir rus YaJiasar i  lJn ivefs i tas Kato l i i {  Parahyangan Nomor 5 1 'aht i t r  20 i5 tentang

Rencirna Stratcgis Universitas Katolik Parahyangan Tahr.tn 2015-?-419;

Peraturan Pengurrs Yayasan l . l r t ivers i tas l {a to l j l (  Palahvangan Nonor l1  ' l 'a} tun 2016

tentang Statuta LIn ivc: r 's i tas I (ato l ik  Parahyangarr ;

Pera[urar ]  Pengurus Yayasar l  Urr ivers i tas l {a to i i i (  Pal  ahyangan No 2Z J 'ahun 2016 tentang

13eban Ker ja Doscn Ter"ap Univers i ' ras Kato l i l {  Parahyangan;

Peraturan Pengurus Yayasan Univers i tas Kato l ik  Farahyangan Nomor 19 T 'aht tn 2017

tentang Pengelclaan l(egratan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas

Kato l i l (  Parahyangan;
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Rencana Induk Penelitian Universitas Katolik Parahyangan Tahun 2016- 2O19;
72) Peraturan Rektor Nomor: III /PRT /2076-72 /722 tentangBeban SKS Kegiatan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat;
13) Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT /2017-01/006 Tentang

Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan Tahun
2077 -  2019.

Memperhat ikan:
1l Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3931/D/T /2001 Perihal Persyaratan

menulis artikel di Jurnal Ilmiah Terakreditasi Untuk kenaikan labatan Dosen; dan
2) Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor

Kepala dan Guru Besdr.

MEMUTUSKAN-

Menetapkan:
1l Peraturan Rektor tentang Skema dan Tata Laksana Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat, Universitas Katolik Parahyangan

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:
1l Yayasan adalah Yayasan Universitas Katolik Parahyangan;
2) Universitas adalah Universitas Katolik Parahyangan [UNPAR);
3] Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

4) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh data, informasi, 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, teknologi dan seni;

5l Penelitian Dana Internal adalah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh sekelompok dosen
Universitas dan mendapatkan dana dari Universitas yang pengelolaannya dipusatkan di
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas;

6l Penelitian Kompetitif adalah kegiatan penelitian yang topiknya ditawarkan oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas atau Pimpinan Universitas
melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas atas dasar
kebutuhan tertentu pada waktu-waldu tertentu; Penelitian ini dikerjakan oleh tim yang
diseleksi  melalui  proses kompet is i  tertentu;

7) Penelitian Dana Mandiri adalah kegiatan Penelitian dengan pendanaan kegiatan dari Dosen
yang bersangkutan;

B) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang didasarkan atas kebutuhan,
tantangan, persoalan masyaral€t baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
pemenuhan martabat kemanusiaan j

9) Pengabdian Tinl Dosen adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh
sekelompok Dosen Universitas dan bekerja sama dengan satu atau beberapa mitra, serta
mendapatkan dana dari Universitas yang pengelolaannya dipusatkan di Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas;
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fakultas/program studi/pusat studi dan diajukan atas nama fakultas/program studi/pusat
studi tersebut. Penanggung jawab kegiatan adalah dekan/ketua program studi/ketua pusat
studi yang menunjuk ketua pengabdi Dosen di lingkungan kerja yang bersangkutan, Karena
merupakan rencana kerja dari fakultas/program studi/pusat studi, kegiatan pengabdian ini
harus dimasukkan pada Rencana Kerja dan Anggaran program Studi/Fakultas;

11) Pengabdian Penugasan adalah kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakul<an
berdasarkan penugasan dari Rektor/Dekan Fakultas/Kepala Lembaga penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat universitas yang bertujuan untul{ memenuhi permintaan
dari  lembaga/ inst i tusi  luar sesuai dengan misi  Universi tas;

12) Pengabdian Dana Mandiri adalah kegiatan Pengabdian kepada Masyaral<at derrgan
pendanaan kegiatan dar i  Dosen yang bersangkutan.

Pasal 2
Skema Penelitian dan plafon pendanaan

1) Skema penel i t ian dapat  d ik las i f ikas ikan menjadi :

No Skema Penelitian Dana Maksimal
(Rupiah)

1 Penelitian Dana Internal:

a. Skema Penelitian Dosen Muda 10 .000 .000

b. Skema Penel i t ian Monodisipl in 15 .000 .000

c. Skema Penelitian Multidisiplin 20.000.000

d.  Skema Pen e l i t ian L i teratur 10 .000 .000

e. Skema Penel i t ian Dana Pendamping 40 .000 .000

2 Penel i t ian Kompet i t i f s0.000.000

3 Penel i t ian Dana Mandir i

2) Penel i t ian yang di lakukan harus mengikut i  peta ja lan penel i t ian dan sesuai dengan bidang
unggulan yang tercantum dalam Rencana Induk Penel i t ian vane ber ial(u.

Pasal 3
Skema Pengabdian kepada Masyarakat dan Plafon pendanaan

1) Skema pengabdian kepada masyarakat  dapat  d ik las i f ikas i l<an menjadi :

No Skema Pengabdian kepada Masyarakat
Dana Maksimal

IRupiah)

1 Pengabdian Tim Dosen:

a. Skema Pengabdian bagi Pembangunan Masyarakat 15 .000 .000

b. Skema Pengabdian bagi Penerapan Teknologi 2 0.00 0.000

2 Pengabdian Lembaga 40.000.000

3 Pengabdian Penugasan 40 .000 .000

4 Pengabdian Dana Mandir i



2) Pengabdian l<epada masyarakat yang dilakukan harus mengikuti bidang prioritas yang
tercantum dalam Rencana lnduk Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

Pasal 4
Persyaratan

1l Kegiatan penel i t ian maupun pengabdian kepada masyarakat dapat diakses oleh seluruh
dosen Universitas yang tidak sedang dalam status studi lanjut, dengan ketentuan
sebagaimana di.jelaskan dalam Pasal 4 ayat 3 dan 4.

Z) Skema Penelitian Dosen Muda mensyaratkan adanya dosen pendamping yang memiliki
iabatan fungsional minimal Lektor dan berpendidikan Doktor atau Lektor Kepala dan
berpendidikan Magister.

3l Persyaratan pengajual maupun capaian yang harus dihasilkan dalam kegiatan penelitian
dijelaskan sebagai berikut:

Skema
Penelitian

Persvaratan Ketua fumlah Anggota
Tim

Capaian Waiib

Skema
Penelitian
Dosen Muda

Jabatan fungsional
maksimum asisten
ahli

2 - 3 orang
dosen
universitas

Artikel pada jurnal nasional
terakreditasi [terindeks SINTAJ
atau artikel pada jurnal
internasional dengan status
accepted atau kekayaan
intelektual dengan status
tercatat untuk hal( cipta atau
lolos pemeriksaan administratif
untuk paten

Skema
Penel i t ian
Monodisipl in

Jabatan fungsional
minimal lektor

3 - 5 orang,
terdir i  dar i  2-5
orang dosen
universitas dan
minimum 1
mahasiswa
unlversltas
dalam 1
program studi

Art ikel  pada ju rnal  internasional
dengan status accepted atau
kekayaan intelektual dengan
status tercatat untuk hal< cipta
atau lolos pemeriksaan
administratif untuk paten

Skema
Penel i t ian
Mul t id is ip l in

labatan fungsional
minimal Lektor
Kepala

3 - 5 orang,
terdiri dari 2-5
orang dosen
universitas dari
minimum 2
program studi
dan minimum 1
mahasiswa
unlVersitas

Art ikel  pada jurnal  internasional
dengan status accepted atan
kekayaan intelektual dengan
status tercatat untuk hak cipta
atau lolos pemeriksaan
administrat i f  untuk paten

Skema
Penel i t ian
Literatur

Dosen tetap
Universitas dan
memil ik i  NIDN

1 - 2 orang
dosen
unlversltas

Artikel pada jurnal internasional
dengan status accepted atau
buku

Skema
Penel i t ian Dana
Pendamping

Dosen universitas
yang meniadi Ketua
dalam penel i t ian
dengan pendanaan
eksternal yang mana
mensyaratkan dana
pendamping dar i
unlVersltas

Sesuai dengan
keanggotaan
pada penelitian
utama

Artikel pada jurnal internasional
dengan status accepted ata|u
kekayaan intelektual dengan
status tercatat untuk hak cipta
atau Iolos pemeriksaan
administratif untuk paten
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Penel i t ian
Kompetitif

Sesuai dengan Term
of Reference {T oR)

Sesuai  dengan
Term of
Reference (ToR)

Sesuai dengan Term of Reference
[roR)

Penelitian
Mandir i

Dosen universitas Maks. 5 orang,
terdiri dari
dosen dan atau
mahasiswa
universitas

Artikel yang dipublikasikan di
mediamasa atau artikel
dipresentasikan dalam
pertemuan ilmiah sekurangnya
tingkat naslonal dengan status
accepted atau kekayaan
intelektual dengan status
tercatat untuk hak cipta atau
lolos pemerikaan adm in istrat i f
untuk paten

4) Persyaratan pengajuan maupun capaian yang harus dihasilkan dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dijelaskan sebagai berikut:

Skema
Pengabdian

Persyaratan
Ketua

fumlah
Anggota Tim

Persyaratan
Lain

Capaian Waiib

Skema
Pengabdian
bagi
Pembangunan
Masyarakat

fungsional
mln lmum
asisten ahl i

3 - 5 orang
dos en
universitas

M emil ik i
minimum
mltra

Art ikelyang
dipresentasikan dalam
pertemuan i lmiah
minimum t ingkat
nasional, atau artikel
dengan status accepted
pada minimum jurnal
nasional, atau kekayaan
intelektual dengan
status tercatat u ntul( hak
cipta atau lolos
n p m p r i l z c e r n

administratif untuk
paten

Skema
Pengabdian
bagi Penerapan
Teknologi

Jabatan
fungsional
minimum
lektor

3 -  5 orang
dosen
universitas

M emil ik i
mrnlmum
L mitra
Berdasar
^  ^ ,1  ^

kegiatan
penel i t ian
yang telah
di lakukan
oleh ketua
pengabdi

b.

Artikel yang
dipresentasikan dalam
pertemuan i lmiah
minimum tingkat
nasional, atau artikel
dengan status occepfed
pada minimum jurnal
nasional, atau kekayaan
intelektual dengan
status tercatat untuk hak
L ' P L d  d L d u  ' u ' u J

pemeriksaan
administrat i f  untuk
paten

Pengabdian
Lembaga

Ditunjuk o leh
lembaga yang
memi l ik i
program
pengabdian

3 - 5 orang,
terdiri dari
dose n
Universitas di

tersebut

M emil ik i
mlnrmum
l mitra
Terdapat
kontribusi
nyata dari
mitra

b .

Artikel dengan status
occepted pada minimum
jurnal nasional, atau
kekayaan intelektual
dengan status tercatat
untuk hak cipta atau
lolos pemeriksaan
administratif untuk
paren

<1-f



Pengabdian
Penugasan

Ditunjuk oleh
Dekan atau
KLPPM atau
Rektor

3 - 5 orang,
terdiri dari
dosen
Universitas

Memil ik i
mlnlmum
l mitra
Terdapat
kontribusi
nyata dari
mitra

b ,

Artikel dengan status
accepted pada minimum
.jurnal nasional, atau
kekayaan intelektual
dengan status tercatat
untuk hak cipta atau
lolos pemeriksaan
administratif untuk
paten

Pengabdian
Dana Mandir i

Dos en
universitas

3 - 5 orang,
terdir i  dar i
dosen
unlversttas

Artikel yang
dipubl ikas ikan d i
mediamasa atau artikel
dipresentasikan dalam
pertemuan ilmiah
sekurangnya tingkat
nasional dengan status
s u b m i tte d atau kekayaan
intelektual dengan
status penga.iuan

s)

6)

Capaian wajib untuk semua skema penelitian dana mandiri dan pengabdian dana mandiri
selambatnya dicapai pada saat penyerahan laporan akhir.
capaian wajib untuk skema lain di luar pasal 4 ayat 5 harus sudah tercapai selambatnya 2
tahun setelah pengajuan proposal dilakukan.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dialokasikan rnelalui
Rencana Ker. ia dan Anggaran Tahunan, Lembaga penel i t ian dan pengabdian kepada
Masyarakat.
Mekanisme pembiayaan kegiatan penel i t ian dan pengabdian kepada masyarakat
dilaksanakan melalui 2 (duaJ tahap:
a, Tahap 1 sebesar B0% dari  keseluruhan pembiayaan setelah penandatanganan

perjanjian pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakag yang harus
dipertanggung-jawabkan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disertai dengan bukti-
bukti pendukungnya bersamaan dengan Laporan Kemajuan Penelitian atau Pengabdian
kepada Masyarakat;

b. Tahap 2 sebesar 2oo/o dari keseluruhan pembiayaan setelah penyerahan Laporan
Penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat.

Alokasi penggunaan pembiayaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
adalah sebagai berikut:
a. Tim peneliti atau pengabdi yang sudah memiliki SKS Kegiatan Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat tidak dapat memperoleh honorarium sesuai dengan
Peraturan Relitor tentang Beban SKS Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat;

b. Peralatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, dengan penjelasan nama
komponen alat, spesifikasi dan kegunaannya dalam penelitian;

c. Bahan habis pakai, yang meliputi nama bahan dan penggunaannya alam penelitian atau
pengabdian kepada masyarakat, dipilah menjadi alat tulis kantor, bahan kimia, dan
lainnya;

d. Biaya lain-lain, yang mencakup biaya pembuatan dan penggandaan laporan,
penelusuran pustaka, dokumentasi dan Iainnya;

e. Pembiayaan untuk publikasi hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat
dalam suatu media ilmiah dan/atau oertemuan ilmiah.
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2)

?t

4)

Pabal 6
Sarana dan Prasarana

il Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menggunakan sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh Universitas.
Apabila kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat memerlukan sarana atau
prasarana yang tidak dimiliki oleh universitas, maka peneliti atau pengabdi dapat
menggunakan sarana dan prasarana di luar universitas dengan pembiayaan yang sudah
dialokasikan dalam proposal penelitian atau proposal pengabdian kepada masyarakat.
Peralatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan hasil dari
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi barang investasi/milik
universitas, yang selanjutnya dikelola oleh jurusan/fakultas yang menjadi tempat asal
peneliti. \

Pustaka dalam bentuk buku menjadi milik universitas, yang harus diserahkan kepada
Derpustakaan.

1l

Pasal 7
Tata Laksana

Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilengkapi dengan proposal
untuk tahap pengajuan, laporan kemajuan untuk tahap monitoring dan evaluasi, dan
Iaporan akhir untuk tahap penyelesaian.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi dan mengelola
pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari:
a. Penentuan jadwal kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat;
b. Pengelolaan proses pemasukan, penilaian dan seleksi proposal;
c. Pengelolaan pencairan dana dan pelaporan keuangan;
d. Memastikan pelaporan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan persyaratan.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan penilaian atas proposal
dan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat melalui proses review dan
monitoring dan evaluasi.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan lebih lanjut panduan
pelaksanaan kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Pasal I
Penutup

1l Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.
2) Dengan pemberlakuan peraturan ini maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur hal

yang sama atau semua ketentuan yang bertentangan dengan isi peraturan ini dinyatakan
tidak berlaku.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Desember 2 017

2)
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Situmorang, Ph.D.


