
 



 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Tujuan Kegiatan Penelitian 

1. Menunjang program-program teknologi informasi, Ekonomi dan Bisnis 

2. Mengembangkan teknologi informasi, Ekonomi dan Bisnis 

3. Membantu menyelesaikan masalah yang memerlukan pemecahan segera dalam pembangunan 

nasional. 

 

Pasal 2 

Tujuan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Menunjang program-program teknologi informasi, Ekonomi dan Bisnis 

2. Memanfaatkan teknologi informasi, Ekonomi dan Bisnis untuk kepentingan masyarakat. 

3. Membantu menyelesaikan masalah yang memerlukan pemecahan segera dalam pembangunan 

nasional. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Sivitas akademika IIB Darmajaya berhak untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sivitas akademika 

mengikuti peraturan yang berlaku. 

3. Kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan di 

laboratorium, program studi, pusat kajian dan Unit Pelaksana Teknis. 

4. Penelitian yang bersifat antar bidang, lintas bidang, dan/atau multi bidang dapat 

diselenggarakan di pusat kajian dan pelaksanaannya di koordinasikan, dipantau, dan dinilai 

oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan Pembelajaran dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LP4M). 

5. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika IIB Darmajaya melalui 

LP4M. 

6. Perseorangan, kelompok, dan program studi dapat melaksanakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin (satu atau sebagian cabang ilmu). 

7. LP4M melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi disiplin. 



 

Pasal 4 

Pengakuan terhadap Karya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1. Dosen dapat melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dalam bidang ilmu 

maupun di luar bidang ilmunya. 

2. Pengakuan sebagai karya ilmiah untuk penelitian hanya berlaku bagi penelitian, penulisan 

buku ajar, prosiding, dan publikasi dalam jurnal ilmiah yang sesuai dengan bidang ilmu 

masing-masing dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. 

3. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan bimbingan 

dianggap karya kelompok bagi terbimbing dan karya pembinaan dosen muda bagi 

pembimbing. 

4. Pengakuan terhadap karya perseorangan dalam kegiatan kelompok didasarkan atas sumbangan 

tulisan masing-masing yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. 

5. Karya tulis yang dipublikasikan dalam surat kabar, majalah ilmiah, dan sentral KI, baik dalam 

bidang ilmu maupun di luar bidang ilmu penulis, diakui sebagai karya penelitian, pengabdian 

kepada masyarakat dan Hak Cipta. 

 

Pasal 5 

Bidang Ilmu Dosen dan Mahasiswa 

1. Bidang ilmu bagi dosen yang sudah menyelesaikan pascasarjana ditunjukkan oleh ijazah 

untuk gelar akademik terakhir yang didapatnya atau jika bidang studi dalam ijazah bersifat 

umum, bidang ilmu ditunjukkan oleh program studi tempat dosen bertugas. 

2. Bidang ilmu bagi mahasiswa ditunjukkan oleh program studi yang diikutinya. 

3. Bidang ilmu dalam karya penelitian ditunjuk oleh LP4M, Dekan Fakultas, Ketua Jurusan dan 

Ketua Program studi dalam karya ilmiah (tujuan, kerangka pemikiran, hipotesis, 

pembahasan/argumentasi, dan kesimpulan). 

 

Pasal 6 

Prioritas Penelitian 

 

1. Penelitian untuk meningkatkan kemampuan meneliti (katagori I). 

2. Penelitian untuk pengembangan institusi dalam sistem pendidikan tinggi (katagori II). 

3. Penelitian untuk pengembangan teknologi informasi, ekonomi dan bisnis (katagori III) sesuai 

dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) IIB Darmajaya. 



4. Penelitian yang berlangsung menunjang pembangunan atau pengembangan pendidikan tinggi 

(kategori IV) sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) IIB Darmajaya. 

 

 

Pasal 7 

Penyusunan Program Penelitian 

1. Rektor, dan Kepala LP4M menyusun program jangka menengah dan jangka panjang IIB 

Darmajaya berdasarkan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) IIB Darmajaya untuk 

suatu kurun waktu untuk kemudian dibahas dalam rapat Senat IIB Darmajaya. 

2. LP4M, jurusan beserta pusat kajian yang bernaung di bawahnya menerjemahkan visi dan misi 

Institut ke dalam program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk penelitian 

yang bersifat multidisiplin untuk kemudian dibahas dalam rapat Senat IIB Darmajaya. 

3. Para dosen menyusun program penelitian masing-masing baik berupa penelitian perseorangan 

maupun kelompok berdasarkan program penelitian Jurusan. 

 

Pasal 8 

Penelitian Mandiri 

1. Penelitian mandiri adalah penelitian yang dikerjakan dengan biaya mandiri (Baik satu orang 

atau lebih) 

2. Penelitian dapat dibimbing oleh seorang dosen senior sebanyak-banyaknya dua orang. 

3. Jika dosen senior (dalam bidang yang dimaksudkan tidak ada di IIB Darmajaya), pembimbing 

peneliti dapat diminta dari perguran tinggi lain. 

4. Penelitian mandiri berkualitas serendah-rendahnya sama dengan tesis, direncanakan sendiri, 

dan untuk hal-hal teknis dapat berkonsultasi ke LP4M IIB Darmajaya untuk menyesuaikan 

dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) 

5. Penelitian mandiri dapat menyesuaikan kesemua kategori. 

6. Penelitian mandiri dapat melibatkan mahasiswa 

 

 

 

 

 

Pasal 9 

Penelitian Kelompok 



1. Dosen yang menjadi ketua dalam penelitian kelompok adalah dosen yang mempunyai gagasan 

utama, merencanakan penelitian, menguasai permasalahan, serta metodologi dan bertindak 

sebagai penyatu bahasa, pembahas umum atau keseluruh serta pengambil keputusan. 

2. Anggota kelompok sebanyak-banyaknya 3 orang dosen. 

3. Jika penelitian kelompok merupakan penelitian multidisiplin, ketua peneliti boleh dosen yang 

memeliki JA lebih rendah dari anggota kelompok yang berasal dari bidang ilmu lain. 

4. Penelitian kelompok dapat menyesuaikan kesemua kategori. 

5. Penelitian kelompok dapat melibatkan mahasiswa 

 

Pasal 10 

Kerjasama dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Semua bentuk kerjasama dengan badan/lembaga di dalam dan di luar negeri harus melalui 

wakil rektor IV. 

2. Wakil Rektor IV dapat melimpahkan wewenangnya pada Kepala LP4M untuk 

menandatangani kontrak kerja kegiatan kerjasama. 

3. Kepala LP4M dalam menjalankan tugasnya harus menyampaikan laporan tertulis kepada 

Wakil Rektor I secara berkala. 

4. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multi disiplin 

diserahkan kepada program studi yang mencakup disiplin ilmu dalam penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat tersebut. 

5. Penelitian/pengabdian kerjasama yang bersifat multi disiplin dilaksanakan oleh suatu 

kelompok yang disusun oleh ketua yang terlibat atas sepengetahuan Kepala LP4M dan atas 

persetujuan Wakil Rektor I. 

6. Kegiatan pelaksanaan penelitian/pengabdian kerjasama multi disiplin harus dilaporkan secara 

periodik kepada Wakil Rektor I melalui Kepala LP4M. 

7. Wakil Rektor I, wakil rektor IV dan Kepala LP4M wajib mengawasi pelaksanaan 

penelitian/pengabdian kerjasama dan menegur pelaksanaan jika terjadi kelalaian atau 

ketidakselarasan dalam pelaksanaan penelitian/pengabdian. 

 

 

 

 

Pasal 11 



Penerapan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Kegiatan 

Penelitian 

1. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan langsung dalam 

perkuliahan sebagai masukan yang terkini. 

2. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mempunyai ruang lingkup luas 

(terdiri atas beberapa sub penelitian yang masing-masing dapat dilakukan secara terpisah) 

dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk bahan skripsi/tugas akhir mahasiswa dalam 

program studi yang relevan dengan bidang ilmu dalam penelitian 

3. Setiap tesis/skripsi/tugas akhir yang dihasilkan merupakan karya dalam penelitian  bagi dosen. 

4. Tesis/skripsi/tugas akhir tersebut dapat digabungkan oleh dosen menjadi satu laporan dengan 

pembahasan yang lebih dalam dan generalisasi yang lebih luas untuk menghasilkan karya 

dalam bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. 

5. Data yang dihasilkan oleh seorang mahasiswa dapat dijadikan bahan laporan penelitian dosen 

jika tujuan, hipotesis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian berbeda dengan yang disusun 

mahasiswa. 

6. Jika tesis/skripsi/tugas akhir dipublikasikan, penulis pertama adalah mahasiswa dan 

pembimbing sebagai anggota. 

 

Pasal 12 

Tatacara Pengusulan dan Pelaporan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

 

1. Kegiatan multi disiplin: 

a. Usulan dan laporan disampaikan kepada Kepala LP4M. 

b. Kepala LP4M menugasi anggota tim verifikasi untuk mengevaluasi usulan atau laporan 

yang sesuai dengan bidang ilmu. 

c. Anggota tim verifikasi tidak boleh menilai usulan/laporannya sendiri. 

d. Evaluasi dapat dilakukan oleh masing-masing anggota secara terpisah atau dilakukan 

dalam suatu rapat tim. 

1) Jika dilakukan dengan rapat, sekurang-kurangnya 80% tim verifikasi yang ditugasi 

harus hadir. 

2) Beda pendapat yang terjadi dalam rapat diselesaikan dengan musyawarah dan apabila 

tidak tercapai mufakat dilakukan pengambilan suara terbanyak. 

3) Batas waktu evaluasi untuk satu usulan dan laporan maksimal dua hari. 



4) Jika seorang verifikasi berhalangan lebih dari dua hari, berkas dikembalikan kepada 

Kepala LP4M untuk diserahkan kepada anggota tim verifikasi lainnya. 

5) Hasil evaluasi usulan kegiatan dapat berupa saran perbaikan atau penolakan. 

6) Kepala LP4M /sekretaris tim menyampaikan hasil evaluasi kepada pengusul/pelapor. 

7) Usulan/laporan yang diterima harus dilaporkan kepada Wakil Rektor I. 

8) Wakil Rektor I mempertimbangkan usulan/laporan yang diterima untuk diterbitkan 

surat keputusannya. 

9) Usul kegiatan yang ditolak harus diberitahukan kepada pengusul melalui Wakil Rektor 

I. 

2. Kegiatan monodisiplin 

a. Antar program studi di tingkat Institut 

1) Usulan/laporan diajukan kepada Kepala LP4M. 

2) Kepala LP4M menunjuk anggota-anggota tim yang sesuai dengan bidang-bidang ilmu 

yang terkait. 

3) Anggota tim evaluasi tidak boleh menilai usul laporannya sendiri. 

4) Tatacara evaluasi sama dengan ayat 1 butir d 

5) Usulan/laporan yang diterima dikirimkan ke LP4M IIB Darmajaya. 

6) Usulan/laporan yang ditolak harus dikembalikan kepada pengusul beserta alasannya. 

 

Pasal 13 

Fasilitas dan Hasil Penelitian Serta Pengabdian kepada Masyarakat 

1. Semua barang investaris yang dibeli dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, baik yang berasal dari dana pemerintah, swasta, atau dana luar negeri menjadi 

milik IIB Darmajaya. 

2. Pada akhir pelaksanaan kegiatan, barang-barang itu harus diserahterimakan ke LP4M IIB 

Darmajaya dan membuat berita acara serah terima.  

3. Fasilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain dapat berbentuk gedung 

(laboratorium, ruang kerja, kantor), kendaraan, buku-buku, peralatan, dan bahan habis pakai. 

4. Kecuali untuk kegiatan kerjasama, hak cipta semua produk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dipegang IIB Darmajaya tanpa mengabaikan hak-hak pribadi. 

5. Produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk pernyataan 

ilmiah/karya ilmiah, karya teknologi informasi, Ekonomi dan Bisnis (berupa benda atau 

verbal) 

 



Pasal 14 

Plagiarisme Karya Ilmiah 

1. Setiap karya ilmiah wajib melakukan pengecekan similarity maksimal 35%  

2. Pengecekan similarity menggunakan software 

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

  

1. Hal-hal yang belum diatur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan Rektor. 

2. Pada saat berlakunya Peraturan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini maka 

peraturan yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

1. Paraturan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya berlaku sejak ditetapkan.  

2. Paraturan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya ini mulai berlaku pada saat ditetapkan. 

 

Ditetapkan di: Bandarlampung 

Pada tanggal:   November 2018 

Rektor 

 

 

 

Ir. Firmansyah YA.,MBA., M.Sc 

 

 

 


