
Peraturan Rektor UM Buton Page 132 
 

 

 

 

PERATURAN REKTOR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

NOMOR : B/1.j/UMB.R/P/HK.01.4/2020 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN PENELITIAN  

DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

 

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian 

di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton yang terarah dan 

terkoordinir serta meksanakan ketentuan Pasal 27 dan 28 Statuta 

Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2019, perlu mengatur 

penyelenggaraan penelitian di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Buton; 

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan 

Penelitian di Universitas Muhammadiyah Buton. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen; 

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 

tentang Dosen; 

  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

  6. Peraturan Menteri Permberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen 

dan Angka Kreditnya; 

  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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  8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 81/D/0/2001 

tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan 

Pendirian Universitas Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh 

BPH Universitas Muhammadiyah Buton; 

  9. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

59/KEP/1.0/B/2007 Tentang Penambahan pada Surat Keputusan 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.19/SK-PP/III.B/1.a/1999 

tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 

  10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 

tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

  11. Ketentuan Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah 

No.178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012. 

  12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 

310/KEP/I.0/D/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Buton masa jabatan 2018 – 2022; 

  13.  Statuta Univeritas Muhammadiyah Buton Tahun 2019. 
 

Memperhatikan:  1. Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Buton tanggal 4, 6, 7, 

8, 13, dan 14 Juli 2020. 

  2. HAsil Rapat Peleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton 

tanggal 14 Juli 2020. 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

TENTANG PENYELENGGARAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH BUTON. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Rektor ini yangdimaksud dengan: 

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha 

muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-

Islam Kemuhammadiyahan pada tataran ideologi, filosofi maupun praktis-aplikatif 

serta menjadi salah satu kekuatan untuk keberlangsungan dan kesinambungan 

muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang 

melintasi zaman. 
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2. Universitas Muhammadiyah Buton selanjutnya disingkat UM. Buton adalah Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah. 

3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan 

mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam 

satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 

4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademi, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.  

5. Lembaga adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UM Buton di 

bidang pengembangan pendidikan, pengelolaan penelitian dan pengabadian kepada 

masyarakat, dan Al Islam dan Kemuhammadiyahan yang berada di bawah Rektor. 

6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selanjutnya disingkat LPPM 

adalah lembaga yang melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di UM buton. 

7. Pimpinan UM. Buton adalah Rektor dan Wakil Rektor.  

8. Rektor adalah pimpinan Tertinggi Universitas Muhammadiyah Buton 

9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa 

UM Buton. 

10. Dosen UM Buton yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan 

ilmuwan di UM. Buton dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, 

dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

11. Monitoring dan evaluasi adalah serangkaian proses memeriksa dan mengevaluasi 

kelayakan proposal, mengevaluasi instrument, pemantauan serta evaluasi kemajuan 

(perkembangan) kegiatan penelitian. 

12. Tim Reviewer merupakan sekelompok ahli sesuai dengan bidang keahlian berdasarkan 

persyaratan yang berlaku, bertugas untuk melakukan penelaahan dan penilaian 

terhadap naskah penelitian. 

13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, 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. 

14. Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan pelatihan yang diberikan kepada dosen UM 

Buton. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN PENELITIAN 

 

Pasal 2 

Sosialisasi Penelitian 

 

1. Sosialisasi peraturan dan pedoman penelitian dilaksanakan oleh LPPM 

2. Peserta sosialisasi adalah dosen tetap UM Buton yang mempunyai maupun belum 

mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 

 

Pasal 3 

Bimbingan Teknis 

 

1. Bimtek terdiri dari bimtek reviewer, bimtek penyempurnaan proposal, dan bimtek 

luaran penelitian. 

2. Bimtek reviewer bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penelaah terhadap tugas-

tugas telaah proposal, laporan penelitian, dan luaran penelitian. 

3. Bimtek penyempurnaan proposal penelitian bertujuan agar proposal penelitian sesuai 

dengan ketentuan dalam Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) 

Kemendikbud, Pedoman Penelitian UM Buton atau pihak penyandang dana penelitian 

lainnya. 

4. Bimtek luaran penelitian bertujuan agar luaran penelitian yang ditargetkan oleh peneliti 

dapat direalisasikan 

5. Peserta bimtek adalah dosen tetap atau peneliti UM Buton yang telah memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan. 

 

Pasal 4 

Skema dan Pendanaan 

 

1. Skema penelitian dapat berasal dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

(DRPM) Kemendikbud, UM Buton, dan skema penelitian lainnya yang sah. 

2. Sumber dana penelitian dapat berasal dari anggaran Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat (DRPM) Kemendikbud, APB UM Buton, dana peneliti sendiri (penelitian 

mandiri), dan anggaran dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

3. Skema penelitian yang didanai dari dana APB UM Buton serta lama penelitian diatur 

dalam Pedoman Penelitian UM Buton yang ditetapkan denagn Surat Keputusan Rektor. 

4. Besaran dana penelitian yang didanai dari APB UM Buton disesuaikan dengan 

kemampuan UM Buton. 

5. Besaran nominal keuangan pembiayaan penelitian dari APB UM Buton diatur dengan 

Surat Keputusan Rektor. 



Peraturan Rektor UM Buton Page 136 
 

6. LPPM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam 

pengelolaan pendanaan. 

7. LPPM diberi kewenangan untuk mengelola penyelenggaraan penelitian yang bersifat 

kompetisi, penelitian penugasan untuk penelitian yang bersifat khusus, dan penelitian 

mandiri. 

 

Pasal 5 

Pengusulan Proposal dan Syarat Pengusul 

 

1. Pengusulan proposal penelitian diajukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun akademik 

pada bulan Oktober dan April. 

2. Proposal penelitian diajukan kepada Rektor melalui Ketua LPPM dan/atau lembaga 

donor/sponsor untuk memperoleh persetujuan dan pendanaan. 

3. LPPM mengumumkan secara terbuka waktu pengajuan proposal penelitian. 

4. Ketua peneliti adalah dosen tetap UM Buton yang mempunyai NIDN. 

5. Ketentuan dan syarat pengusul proposal penelitian yang pendanaannya bersumber dari 

pihak lain mengikuti ketentuan dari pihak penyandang dana. 

 

Pasal 6 

Proses Penilaian Proposal Penelitian 

 

1.  Proposal penelitian yang diajukan oleh dosen dinilai oleh tim reviewer internal, baik 

proposal yang didanai oleh DRPM, APB UM Buton, dana peneliti sendiri, maupun 

sumber lain. 

2. Proposal penelitian terlebih dahulu diverfikasi oleh tim LPPM sebelum diteruskan 

kepada tim reviewer internal. 

3. Penilaian proposal penelitian mengacu pada panduan penelitian yang tetapkan oleh 

DRPM dan Pedoman Penelitian oleh UM Buton. 

4. Hasil penilaian proposal penelitian diumumkan secara terbuka. 

 

Pasal 7 

Reviewer Internal 

 

1. Reviewer internal direkrut dan diseleksi oleh LPPM sesuai dengan keilmuannya. 

2. Reviewer internal ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. 

3. Rekrutmen reviewer internal dilakukan sesuai persyaratan dari Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemendikbud. 

4. Reviewer wajib memiliki dan menjunjung kode etik reviewer. 

5. Kode etik reviewer diatur dengan ketentuan tersendiri. 
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Pasal 8 

Penetapan Pemenang dan Kontrak Penelitian 

 

1. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh DRPM/pihak lain ditetapkan oleh 

DRPM/pihak lain. 

2. Pemenang proposal penelitian yang didanai oleh APB UM Buton dan didanai secara 

mandiri diusulkan oleh LPPM dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor. 

3. Kontrak penelitian dengan ketua peneliti dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kontrak penelitian yang sudah 

ditandatangani. 
 

Pasal 9 

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penelitian 
 

1. Penelitian di UM Buton diselenggarakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika UM Buton sesuai dengan kompetensi 

keilmuan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. 

3. Dosen tetap dan/atau Dosen Dipekerjakan (DPK) UM Buton wajib melaksanakan 

penelitian sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester. 

4. Penelitian dilaksanakan berdasarkan surat izin penelitian dari Ketua LPPM dan pihak 

terkait. 

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan kontrak penelitian, kecuali 

untuk penelitian mandiri. 

6. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh LPPM yang mencakup penyususunan, renstra 

penelitian, penyusunan program dan agenda tahunan, pelaksanaan program monitoring 

dan evaluasi, dan pelaporan. 
 

Pasal 10 

Kerjasama 
 

1. Untuk pengembangan ilmu dan wawasan, diprioritaskan penelitian antar 

universitas/fakultas dan/atau multidisiplin. 

2. Kerjasama penelitian meliputi kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional. 

3. Dalam rangka pengabdian tersebut, bila penelitian dilakukan oleh kelompok maka 

ketuanya harus berasal dari salah satu disiplin yang dilibatkan. 

4. Pelaksanaan kerjasama penelitian harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke 

LPPM. 

5. Prosedur penelitian antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ditetapkan lebih 

lanjut dalam Pedoman Penelitian di UM Buton. 
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Pasal 11 

Monitoring dan Evaluasi Penelitian 

 

1. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengetahui 

ketercapaian tujuan penyelenggaraan penelitian. 

2. Penyelenggaraan monev penelitian dilakukan oleh Tim Monev yang dibentuk oleh 

Rektor UM Buton. 

3. LPPM berkoordinasi dengan pihak fakultas dan pihak terkait dalam melaksanakan 

monev. 

4. Monev kegiatan penelitian melibatkan tim reviewer. 

5. Ketua peneliti wajib hadir pada saat monev dilakukan. 

6. Monev dilakukan secara berkelanjutan, terencana dan bertahap, deiring dengan 

langkah-langkah pengelolaan penelitian, dan hasilnya digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pengembangan program penelitian selanjutnya. 

7. Hasil pelaksanaan monev internal dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Rektor UM 

Buton melalui Wakil Rektor I. 

 

Pasal 12 

Luaran Penelitian 

 

1. Luaran penelitian dapat berbentuk artikel, hak kekayaan intelektual, dan luaran lain 

(buku ajar/buku teks ber-ISBN/buku referensi, model prototype, desain, karya seni, 

rekayasa sosial, teknologi tepat guna, produk barang dan jasa, kebijakan, dan lain-lain 

yang termasuk luaran penelitian). 

2. Artikel yang dipublikasikan pada prosiding dalam seminar internasional terindeks 

scopus/web of science, atau jurnal nasional ber-ISSN, atau jurnal nasional terakreditasi, 

atau jurnal internasional bereputasi harus disesuaikan dengan skema penelitian yang 

diikuti. 

3. Peneliti wajib memenuhi luaran wajib dan tambahan yang telah ditargetkan dalam 

proposal penelitian. 

4. LPPM melakukan berbagai upaya untuk menyebarluaskan luaran hasil penelitian 

melalui penerbitan jurnal, kumpulan abstrak, luaran penelitian lainnya, seminar hasil 

penelitian. 

 

Pasal 13 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penelitian 

 

1. Peneliti wajib membuat laporan penelitian dan laporan penggunaan dana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi dana. 

2. Setiap laporan penelitian harus mendapatkan pengesahan dari Ketua LPPM. 
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3. Untuk pertanggungjawaban penelitian, peneliti wajib mengunggah laporan hasil 

penelitian ke akun simlitabmas untuk pendanaan DRPM dan menyetor laporan ke 

LPPM untuk pendanaan APB UM Buton atau ke akun penyandang dana lainnya. 

4. Laporan akhir penelitian yang diserahkan telah diperbaiki sesuai saran reviewer dalam 

seminar hasil. 

 

Pasal 14 

Penghargaan 

 

1. Penghargaan diberikan kepada dosen yang berprestasi di bidang penelitian sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

2. Hasil penelitian dapat diberikan penghargaan jika: 

a. Diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi 

b. Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

c. Dimanfaatkan oleh industri 

d. Menghasilkan teknologi tepat guna 

e. Diterbitkan sebagai buku referensi 

3. Pemberian penghargaan dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik. 

4. Penetapan pemberian penghargaan dilaksanakan oleh LPPM dan ditetapkan oleh 

Rektor 

5. Besaran nilai penghargaan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. 

 

Pasal 15 

Sanksi 

 

1. Peneliti dikenakan sanksi apabila tidak mematuhi kontrak yang sudah ditandatangani. 

2. Ketentuan teknis tentang sanksi penelitian diatur dalam buku Pedoman Penelitian. 

3. Sebelum sanksi dijatuhkan, peneliti akan ditegur oleh Ketua LPPM melalui surat 

teguran. 

4. Kegiatan penelitian dapat dihentikan sebelum waktunya akibat salah satu dari kelalaian 

peneliti, terbukti melakukan duplikasi pendanaan penelitian, mengusulkan kembali 

penelitian yang telah didanai sebelumnya, dan melakukan tindakan plagiat. 

5. Apabila kegiatan penelitian dihentikan sebelum waktunya seperti dimaksud pada ayat 

4, maka ketua peneliti yang bersangkutan tidak diperkenankan mengusulkan penelitian 

selama 1 (satu) tahun dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian. 
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BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 16 

 

1. Peraturan Rektor ini menjadi pedomn dalam penyelenggaraan semua kegiatan 

penelitian oleh dosen UM Buton. 

2. Laporan penelitian yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan 

berlaku dan dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku 

sebelumnya. 

3. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, semua ketentuan tentang penyelenggaraan 

penelitian yang diberlakukan selama ini di UM Buton dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Pasal 17  

 

1. Peraturan Rektor ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Sivitas Akademika 

UM Buton. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam 

ketentuan tersendiri. 

3. Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

 


