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I. TUJUAN 
 

POS ini dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi semua pihak yang berkepentingan 

dalam penetapan pemenang dana penelitian, sehingga tidak terjadi perselisihan dan hasil 

transparan bagi semua pihak. 

 

II. RUANG LINGKUP 

POS ini memuat semua tahapan kegiatan dan keputusan yang diambil mulai dari setelah 

selesainya seminar usulan penelitian sampai dengan pengumuman penelitian yang 

didanai  dengan peserta dari lingkungan Universitas Gunadarma 

 

III.DASAR HUKUM/REFERENSI 

Kebijakan dasar institusi Universitas Gunadarma, kebijakan nasional, dan aspirasi yang 

berkembang dalam masyarakat.  

 

IV. URAIAN UMUM 

Penetapan pemenang merupakan hal yang sangat penting dan sensitive, karena itu harus 

diatur dengan baik. Pemenang yang dimaksud di sini adalah pemenang pendanaan 

penelitian. Pendanaan penelitian terdiri dari dana internal dan dana eksternal. Dana 

eksternal bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dana dari luar negeri, 

sampai saat ini tidak terkait dengan keputusan di institusi, karena masing-masing 

individu peneliti secara langsung berhubungan dengan pemberi dana. Dana dari dalam 

negeri bisa dibedakan menjadi dana dari Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada 
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Masyarakat (DRPM) dan bukan DRPM. Untuk dana penelitian dari sponsor yang bukan 

DRPM, tidak diatur di sini karena masing-masing peneliti secara individu berhubungan 

langsung dengan penyedia dana penelitian. 

 Penetapan pemenang pendanaan penelitian yang dimaksud dalam SOP ini dengan 

demikian adalah pendanaan institusi dan pendanaan DRPM. Penetapan pemenang 

pendanaan DRPM perlu dijelaskan sehubungan dengan kewenangan yang diberikan oleh 

DRPM ke masing-masing perguruan tinggi di Indonesia sesuai dengan klasterisasi 

penelitian desentralisasi. Penetapan pemenang pendanaan penelitian internal tidak diatur 

dalam SOP, karena sudah menjadi kebijakan institusi untuk memberikan tunjangan 

penelitian setiap bulan pada komponen gaji bagi setiap dosen di lingkungan Universitas 

Gunadarma. Pertanggungjawaban pemberian dana penelitian ini adalah kewajiban 

publikasi baik di jurnal maupun prosiding minimu sekali dalam satu semester. 

 

V. UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB 

Lembaga Penelitian, Peneliti 

 

VI. PROSEDUR   

 Penetapan pemenang pendanaan DRPM sangat terkait dengan kebijakan yang dibuat 

oleh DRPM sehubungan dengan klasterisasi perguruan tinggi (PT) untuk program 

penelitian Desentralisasi. Berasarkan klasterisiasi PT, Universitas Gunadarma masuk 

dalam klaster PT Utama. Sesuai dengan kebijakan klasterisasi PT untuk program 

desentralisasi PT Utama, penetapan pemenang oleh ketua Lembaga Penelitian dilakukan 

dua (2) tahap, yaitu pada tahap seleksi dokumen dan tahap seminar proposal. Prosedur 

penetapan pemenang oleh ketua Lembaga Penelitian pada tahap seleksi dokumen adalah 

sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan nilai dari 2 orang pakar.. 

2. Merata-ratakan nilai dari kedua pakar. 

3. Menentukan batas minimum lolos seleksi dokumen bersama para pakar. 

4. Mengumumkan hasil seleksi dokumen dan rencana jadwal seminar proposal 

melalui mailing list. 

5. Mendokumentasikan hasil seleksi dan peserta seminar proposal. 

 

Penetapan pemenang seminar proposal adaah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan nilai dari pakar. 
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2. Merata-ratakan nilai kedua pakar.  

3. Menentukan batas minimum lolos seminar proposal bersama pakar. 

4. Mengusulkan kepada Direktur  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(DRPM) proposal yang layak untuk didanai. 

5. DRPM mengumumkan proposal yang didanai di awal tahun. 
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Gambar 1. Penetapan Pemenang 

 




