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BAB I
PENDAHULUAN
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan memiliki identitas ilmiah menuju research and
entrepreneurship university.

Identitas ilmiah mengacu dan sejalan kepada visi dan misi

universitas disesuaikan kemampuan sumberdaya internal. Identitas ilmiah memiliki motivasi ke
dalam (internal) dan bersifat menarik serta memberikan manfaat ke luar (external). Identitas
ilmiah tersebut, dengan pengelolaan yang baik, dapat menjadi brand atau image Universitas yang
akan dikenal oleh komunitas akademik maupun masyarakat luas. Untuk itu, identitas ilmiah
juga sejalan dengan kaidah-kaidah akademik yang disetujui secara universal, yakni non diskriminasi,
persamaan hak dimuka hukum, dan menjunjung nilai-nilai (manfaat) kemanusiaan.
Ada tiga kata kunci penting yang perlu diuraikan dari identitas ilmiah tersebut. Pertama kata
menuju. Menuju menunjukkan makna tekad, dinamis dan sekaligus jujur. Universitas pada saat
ini menyadari masih belum memiliki kompetensi dan kualitas yang seperti diharapkan. Oleh
karena itu Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan bertekad akan mencapai tujuan itu melalui
kebijakan dan program relevan yang dapat dioperasikan.

Kedua kata Research. Research

menunjukkan (tekad): (i) proses pembelajaran sivitas akedemika Universitas Islam Darul ‘Ulum
Lamongan yang tidak pernah berhenti untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari kebenaran
bagi kepentingan umat manusia, (ii) pencapaian ukuran mutu penelitian atau kinerja kompetensi
perguruan tinggi di dalam komunitas akademik internasional, dan (iii) landasan bagi kerangka
berpikir yang obyektif dan sistematis bagi terbentuknya pendewasaan (dan kompetensi) sivitas
akademika

dan Universitas. Ketiga

kata entrepreneurship. Entrepreneurship menunjukkan

kemampuan Universitas dalam hal: (i) komitmen yang tinggi sivitas akedemika untuk berinteraksi
dengan dunia nyata, menghadapi berbagai masalah dan tantangannya, (ii) kompetensi berspektrum
luas sehingga menempatkan universitas dapat berkiprah dalam berbagai kegiatan dan lapangan, dan
(iii) antisipasi lingkungan strategis yang mengarah kepada globalisasi dan kemajuan teknologi
informasi.

Tiga kata tersebut menunjukkan bahwa Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

bertekad meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya akademik yang berkualitas untuk
kepentingan keilmuan maupun kemasyarakatan.
Penyelenggaraan pendidikan tinggi kedepan dihadapkan pada perubahan cara berpikir,
tata kelola dan arah pengembangan.

Perubahan orientasi disebabkan oleh tuntutan peningkatan

kemampuan ekonomi mulai dari ekonomi berbasis sumber daya alam (Faktor Driven ) dan
ekonomi

berbasis industri

Driven).

Perguruan

(Investmen Driven) menuju ekonomi berbasis inovasi (Innovation

Tinggi

kususnya

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

ikut

berpartisipasi aktif untuk mewujudkan tujuan tersebut.
1

Ekonomi berbasis inovasi akan dapat terwujud jika sumber daya manusia mampu
menghasilkan inovasi berdasar riset yang terprogram. Oleh karena itu Rencana Induk Penelitian
menjadi kebutuhan utama bagi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. Hal ini karena
penelitian menjadi salah satu tugas pokok dosen di Perguruan Tinggi disamping pendidikan
dan pengabdian masyarakat.
Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan merupakan
arahan kebijakan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu
tahun 2016-2020.
Tujuan disusunnya dokumen RIP adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
hasil-hasil penelitian serta pemanfaatan hasil-hasilnya untuk : 1. Pengembangan bahan ajar; 2.
Pengembangan informasi ilmiah (jurnal dan naskah akademik lainya); 3. Meningkatkan Hak
kekayaan Intelaktual (HKI), 4. Memenuhi kebutuhan mitra (stake holder) dan

5. Untuk

memberikan layanan kepada masyarakat luas. Disamping itu RIP dapat digunakan sebagai indkator
kinerja penelitian Perguruan Tinggi dalam kurun waktu tertentu, diantaranya :
a) Mengembangkan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas bahan ajar,
kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan industri khususnya usaha kecil dan menengah.
b) Melaksanakan program riset secara senergi antar berbagai bidang ilmu dalam bidangbidang riset unggulan. Riset-riset unggulan dibagi dalam 7 topik riset yaitu : Topik 1.
Legislasi dan pengembangan hukum nasional yang berdampak internasional. Topik 2.
Pertanian Berkelanjutan, Nilai Tambah dan Pangan Sehat. Topik 3. Teknologi
berkelanjutan, inovatif dan mendukung industrialisasi. Topik 4. Pemberdayaan produk
lokal dan penguatan kelembagaan untuk peningkatan daya saing dipasar domestik dan
ASEAN. Topik 5. Pemodelan matematika, ilmu komputer dan statistika dalam
industrialisasi, teknologi dan kesehatan. Topik 6. Pendidikan Berkarakter, Topik 7.
Pengembangan bahasa dan Sastra.
Berdasarkan Statuta Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan tahun 2012 dijelaskan
bahwa Visi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan adalah Menjadi Universitas yang Berdaya
Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031. Sedangkan Misi
Universitas diantaranya : (1) Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata
kelola universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan
tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang
efisien, transparan dan akuntabel. (2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang
menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

(3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan
2

kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat

bagi kesejahteraan masyarakat. (4)

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai
upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan
masyarakat dan bangsa. (5) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
Dalam statuta tahun 2012 Bab XXI

pasal 108 juga

dijelaskan

bahwa

penelitian

merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi,
model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
Diharapkan 5 tahun kedepan jumlah luaran penelitian akan terjadi peningkatan secara
signifikan.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA
Dalam pelaksanaan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan pengembangan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) disusun, berdasarkan pada visi dan misi
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, visi dan misi LPPM. Visi dan misi LPPM tersebut
adalah :
2.1.Visi LPPM
Visi LPPM Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan adalah menjadikan LPPM Unisda
Lamongan yang unggul di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Visi tersebut
merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
2.2. Misi LPPM
1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat.
2. Mengembangkan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah, industri dan
masyarakat bisnis dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
pemberdayaan masyarakat.
3. Mengembangkan kualitas dan kuantitas publikasi pada jurnal terakreditasi nasional maupun
internasional.
4. Mengembangkan penelitian unggulan Universitas
5. Meningkatkan perolehan PATEN dan HAKI
6. Mengembangkan pusat-pusat penelitian
7. Mengembangkan inovasi teknologi dan komersialisasi hasil penelitian, dan
8. Mengembangkan penerapan hasil penelitian (Alih Teknologi) ke masyarakat melalui kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dan KKN PPM.

2.3. Riwayat Perkembangan
2.3.1. Gambaran Umum Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan didirikan pada tanggal 30 Mei 1997,
merupakan integrasi dan perkembangan lebih lanjut dari Sekolah Tinggi di lingkungan Yayasan
Universtas Islam Darul ‘Ulum. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya
manusia berpendidikan tinggi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti
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luhur,

cerdas,

kreatif

dan terampil serta mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu

pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan dikembangkan dengan berazaskan Pancasila,
Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pola Ilmiah Pokok (PIP). Pola Ilmiah Pokok
(PIP) adalah cara pandang ideologis yang melandasi penyelenggaraan dan pengembangan
Universitas, meliputi

Nasionalisme.

Religius, Enterprenership

menunjukkan komitmen

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan sebagai institusi beserta sivitas akademika dan alumninya
kepada nilai-nilai Ke-Indonesiaan (Commitment to the Indonesian Values), yaitu nilai-nilai
fundamental

yang

telah

disepakati

sebagai

dasar

falsafah

negara

Pancasila

(nilai

Ketuhanan, nilai Kernanusian, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan/Demokrasi, dan nilai Keadilan).
Tauhid, Tawazun, Rohmatan lil Alamin, menunjukkan komitmen Universitas Islam Darul ‘Ulum
Lamongan sebagai institusi beserta sivitas akademika dan lulusannya kepada nilai-nilai
keislaman (Commitment to the Islamic Values), sehingga nilai-nilai Islam akan menjadi
sumber penggalian, pengembangan, dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
sekaligus menciptakan etika pergaulan kampus yang Islami. Ketiga unsur utama Dienullah Islam,
yaitu Iman (kepercayaan yang benar kepada AllahiTauhid), Islam (bukti penyerahan diri secara
total dan ikhlas kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan-NYA),
dan Ikhsan (kebaikan dalam sikap mental dan tindakan serta amalan) diharapkan bisa menjadikan
misi dan fungsi "rahmatan lil alamin " ajaran Islam sebagai sebuah realitas. Enterpreneurship,
yang menunjukkan

kemandirian

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan sebagai

institusi

beserta watak sivitas akademika dan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Menuju Research
and Entrepreneurship University. Esensi pengertian wiraswasta berasal dari kata 'wira' yang berarti
berani, 'swa' yang artinya berdiri, dan 'sta' yang berarti sendiri, sehingga secara keseluruhan
kewiraswastaan berarti mempunyai watak atau sifat "berani berdiri sendiri ", mandiri atau tidak
tergantung (independent).
Stuta Universitas Islam Darul ‘Ulum 2012 telah menetapkan visi, misi dan tujuan sebagai
berikut: Visi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan adalah Menjadi Universitas yang Berdaya
Saing Kuat, Mandiri, Berbudaya, Islami dan Bertaraf Internasional pada Tahun 2031. Sedangkan
Misi Universitas adalah : (1) Mengembangkan manajemen kelembagaan dengan prinsip-prinsip tata
kelola universitas yang baik, meningkatkan kualitas SDM, menyediakan sarana-prasarana pendidikan
tinggi yang memadai dan berkualitas, serta mengembangkan tata kelola keuangan institusi yang
efisien, transparan dan akuntabel. (2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas yang
menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif/komparatif di bidang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. (3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan
kuantitas penelitian guna mendukung/menopang pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan,
5

teknologi, seni dan pengayaan budaya yang bermanfaat

bagi kesejahteraan masyarakat. (4)

Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat sebagai
upaya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sesuai dengan kepentingan
masyarakat dan bangsa. (5) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperkaya
pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tujuan Universitas adalah: (1) Meningkatkan kapasitas

kelembagaan (organisasi) dan kepemimpinan institusi selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola
universitas yang baik. (2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan lulusan
yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya,
serta memiliki etika/akhlak dan integritas moral yang Islami, dengan mewujudkan kehidupan
masyarakat akademis yang kondusif, bermutu, mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem
manajemen pendidikan yang berkualitas. (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, serta
pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud partisipasi dan kontribusi institusi dalam rangka
menyebarluaskan Ilmu pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Budaya untuk kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara. (4) Meningkatkan mutu layanan kemahasiswaan guna mendorong capaian prestasi
dan kesejahteraan mahasiswa. (5) Meningkatkan kompetensi akademik dosen dan tenaga
kependidikan guna mewujudkan penyelenggaraan Tridharma PT yang berkualitas dan profesional. (6)
Menyediakan dan meningkatkan sarana prasarana pendidikan tinggi yang memadai, berkualitas, di
semua unit kerja untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma PT yang bermutu dan berdaya saing.
(7) Meningkatkan SDM pengelola keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan institusi yang
efisien, transparan dan akuntabel. (8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama secara berdaya
guna dan berhasil guna di berbagai bidang dengan instansi/institusi dalam negeri dan luar negeri
untuk meningkatkan mutu Tridharma PT.
2.3.2.Prestasi Universitas Islam Darul Ulum
Beberapa prestasi kelembagaan Universitas Islam Darul Ulum di tingkat nasional
maupun di tingkat kopertis Wilayah VII Jawa Timur cukup membanggakan. Prestasi-prestasi
tersebut seperti terlihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2. 1. Prestasi yang diraih Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
No

Tahun

1

2010

2

2012

Nama Penghargaan
a. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Kemahasiswaan
b. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
c. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Tatakelola
a. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Kemahasiswaan
b. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
c. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Tatakelola

Institusi Pemberi
Penghargaan
Kopertis Wilayah VII
Jawa Timur

Kopertis Wilayah VII
Jawa Timur

6

3

2013

4

2014

5

2015

a. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Kemahasiswaan
b. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
c. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Tatakelola
a. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Kemahasiswaan
b. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
c. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Tatakelola
a. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Kemahasiswaan
b. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
c. Perguruan Tinggi Berprestasi bidang Tatakelola
d. Penerima Award Kopertis IV
e. Finalis Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

Kopertis Wilayah VII
Jawa Timur

Kopertis Wilayah VII
Jawa Timur

Kopertis Wilayah VII
Jawa Timur

Kopertais IV Surabaya
Dirjen Dikti

Universitas Islam Darul Ulum Lamongan juga memenangkan hibah kelembagaan dari Direktorat
Pendidikan Tingga guna mempercepat capaian mutu Perguruan Tinggi. Hibah kelembagaan yang
pernah diraih seperti pada Tabel 2.2.
Tabel 2. 2.. Hibah kelembagaan yang diraih Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tahun
2005
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2010

11

2011

Nama Hibah Kelembagaan
Hibah AI Prodi Bahasa Inggris
Hibah AI Prodi Akuntansi
Hibah LPTK
Hibah Infrastruktur
PHK TIK K-1 (Pengembangan Konten E-learning)
Hibah AI Prodi Matematika
Hibah Pengembangan Institusi
Hibah Revitaslisasi pendidikan pertanian
Hibah PTS
Program Hibah Penguatan Perguruan Tinggi
Swasta (PHP PTS)
Program Hibah Penguatan Perguruan Tinggi
Swasta (PHP PTS)

Institusi Pemberi Hibah
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI
DIKTI

2.3.3. Sumber Daya
a. Dosen (tenaga pendidik)
Jumlah dosen di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan hingga tahun 2016 adalah 222
orang. Kualifikasi pendidikan Strata-3 dan Strata-2 dengan jabatan fungsional Lektor Kepala sampai
asisten ahi. Data selengkapnya seperti pada Tabel 2.3.
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Tabel 2. 3.Jumlah dosen tetap Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan dan Jabatan Akademiknya
No Jabatan Akademik
Jumlah
Status
1 Lektor Kepala
Aktif
4
2 Lektor
Aktif
16
3 Asisten Ahli
Aktif
33
4 Belum memepunyai Jbt. Akademik
(Dosen baru)
63
Tabel 2. 4. Jumlah dosen tetap Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan dan Jenjang Pendidikan
No
1
2
3

Jenjang Pendidikan
Strata 1 (S1)
Strata 2 (S2)
Strata 3 (S3)

Jumlah
5
96
15

Status
Aktif
Aktif
Aktif

b. Modal Dasar
Universitas Islam Darul Ulum memiliki modal dasar untuk melaksanakan kegiatan
dan pengembangan penelitian. Modal dasar tersebut terdiri dari :
1. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan memiIiki 8 fakultas dan Program pascasarjana,
yaitu :
 Fakultas Ekonomi dengan 2 (dua) Program Studi, yaitu Program Studi Manajemen
dan Akuntansi
 Fakultas Teknik dengan 2 Program Studi, yaitu Program Studi Teknik Sipil dan
Teknik Arsitektur
 Fakultas Hukum dengan 1 Program Studi yaitu Ilmu Hukum
 Fakultas Pertanian dengan 1 Program Studi, yaitu Program Studi Agroteknologi
 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 3 Program Studi yaitu Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Matematika.
 Fakultas MIPA dengan 1 Program Studi yaitu Matematika
 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan 2 Program Studi yaitu Ilmu Pemerintahan dan
Ilmu Politik
 Fakultas Agama Islam dengan 5 Program Studi yaitu Pendidikan Agama Islam,
Ekonomi Syariah, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru MI, Pendidikan
Guru RA.
 Program Pascasarjana memiliki dua program studi, yakni Magister Pendidikan
Bahasa dan sastra Indonesia (M.Pd) dan Magister Pendidikan Islam (M.Pd.I)
2. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan memiIiki lembaga-lembaga penunjang akademik
terdiri dari:
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 Pusat Bahasa
 Musholla Ulul Albab
 Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
 Aplikasi Teknologi dan Manajemen (LATMA)
 Aplikasi Akuntansi dan Manajemen (LAAM)
 Pemberdayaan Pengembangan Pertanian Terpadu (LP3T)
8



Laboratorium pada masing-masing fakultas/program studi untuk keperluan penelitian,
praktikum mahasiswa dan implementasi program kemasyarakatan
 Pusat Komputer
 Kajian Keislaman
3. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan memiIiki 3.846 orang mahasiswa aktif pada
tahun akademik 2015/2016
4. Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan memiIiki Infrastruktur Fisik 6 (enam ) unit
Gedung yang semuanya beralamat di Jalan Airlangga No. 3 Sukodadi Lamongan, dengan luas
50.000 m2 , yang terdiri dari:
a. Gedung A, terdiri dari:
 Rektorat
 BAAK, BAUK, Ruang Rapat
 Kantor MIPA
 Ruang Kuliah MIPA
 Lab Komputer
 Lab.Akuntansi, Manajemen dan Matematika
 Lab Senamotrafi
 Ruang Serba Guna
b. Gedung B, terdiri dari:
 Kantor FKIP
 Ruang kuliah FKIP
 Kantor Pascasarjana
 Ruang Kuliah Pascasarjana
 Kantor Yayasan
c. Gedung C, terdiri dari:
 Kantor Fakultas Hukum
 Kantor LPPAI
 Kantor Lab Komputer
 Ruang Kuliah Fakultas Hukum
 Ruang Kuliah Fakultas Agama Islam
d. Gedung D, terdiri dari:
 Ruang Dosen FKIP
 Kantor Fak. Teknik
 Kantor Fisip
 Ruang Kuliah Fakultas Teknik
 Ruang Kuliah Fakultas ISIP
e. Gedung E, terdiri dari:
 Kantor Fakultas Ekonomi
 Ruang Kuliah FKIP
 Ruang Kuliah FE
 Ruang Dosen FE
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f.

Gedung L, terdiri dari:
 Kantor FAI
 Ruang Kuliah FAI
 Kantor FP
 Ruang Dosen FAI
 Ruang Kuliah FAI
 Ruang Kuliah FP

g. Gedung P, terdiri dari:
 Kantor Takmir
 Musholla
 Perpustakaan
 Ruang Olah Raga
h. Gedung M, terdiri dari:
 Pusat Bahasa
Secara keseluruhan, Ketersediaan sarana utama yang mendukung proses belajar
mengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

terdiri dari ruang kuliah (42 ruang),

Laboratorium (19 ruang), Workshop/bengkel (1 ruang), perpustakaan 4 (empat) lantai,
Kebun Percobaan (1 unit), Dengan demikian rasio luas sarana terhadap mahasiswa adalah 1,54
m2 dan rasio luas sarana terhadap dosen 50,94 m2. Investasi untuk pengembangan diperoleh dari
usaha sendiri.
c. Struktur Organisasi Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan
Untuk efektifitas penyelenggaran akademik, disusun struktur organisasi Universitas
sebagaimana tercantum dalam Statuta 2012 yang terdiri:
a. Dewan Penyantun;
b. Pimpinan Universitas;
c. Senat Universitas;
d. Pelaksana
akademik:
1) Fakultas-fakultas;
2) Program pascasarjana;
3) Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
e. Pelaksana administrasi biro;
f. Unsur penunjang unit pelaksana teknis;
g. Lembaga otonom.
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Secara lebih detail fungsi dan tugas masing-masing diperjelas dalam peraturan
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) tahun 2016.
2.3.4. Capaian Kegiatan Penelitian dan Luaran
a. Kegiatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh dosen secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat
dilihat jumlah judul penelitian, partisipasi dosen dalam penelitian dan jumlah dana yang diraih
dari sumber-sumber pendanaan dari luar Perguruan Tinggi. Sebagian besar dana bersumber dari
Ditlitabmas Dikti Kemendikbud dan Lembaga Lain ( Pemda, Kemenristek dan Internal Perguruang
Tinggi). Selama kurun waktu tahun 2010 hingga 2015 perkembangan penelitian di Universitas
Islam Darul ‘Ulum Lamongan dari berbagai skema penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut
ini:
Tabel 2. 5. Perkembangan penelitian selama kurun waktu tahun 2013 hingga 2015 di Universitas
Skema
Penelitian

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Total Dana
(Rp)

∑ Dana (Rp)
∑ Dana (Rp)
∑ Dana (Rp)
∑
∑
∑
Judul
Judul
Judul
Pen. Dosen
6
73.200.000,7
93.000.000,9
114.850.000,
Muda/
281.050.000,Dosen
Pemula
PDD
1
42.500.000,
42.500.000,Hibah
2
100.000.000,
2
110.000.000,
3
150.000.000,
DDDoktorSt
360.000.000,Bersaing
udi Wanita
Fundamental
1
50.250.000,50.250.000,Stranas
Kompetensi
Rapid
173.200.000,263.250.000,317.350.000,- 733.800.000,Jumlah
,,b. Luaran Penelitian
Luaran penelitian merupakan kewajiban setiap peneliti apabila telah selesai melakukan
kegiatan penelitian. Luaran penelitian berupa publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi
atau nasional ber-issn, jurnal internasional, ditulis dalam bentuk buku Teks/ajar, HKI, dan
Teknologi tepat guna. Masing-masing luaran dalam kurun waktu tahun 2013-2015 ditampilkan
pada Tabel 2.6 s.d. Tabel 2.8.
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Tabel 2. 6. Publikasi Ilmiah Skala Nasional dan Internasional Tahun 2010-2012
No

Tahun Publikasi

1
2
3

2013
2014
2015

∑ Judul Jurnal
Nasional
Internasional
Ber-ISSN Terakreditasi
16
1
2
21
3
18
2
4

Tabel 2. 7. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (Patent) yang telah didaftarkan Dirjen HKI
DEPKUMHAM
No

Kategori paten
Sederhana

Tahun
pendaftaran
paten
2013
2014
2015

1
2
3

1

Biasa
-

Tabel 2. 8. Jumlah buku ajar/teks yang telah diterbitkan
No
1
2
3

Tahun
2013
2014
2015

Jumlah Buku yang Diterbitkan
9 judul
11 judul
16 judul

2.3.5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi internal dilakukan oleh Tim Reviewr pada setiap kegiatan
penelitian baik yang didanai secara eksternal maupun internal. Mekanisme pelaksanaan monitoring
dan evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain : rekruitmen Reviewr,
pelaksanaan proses evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
Substansi yang menjadi dasar monitoring dan evaluasi adalah kesungguhan dalam melaksanakan
penelitian, kerjasama Tim peneliti, capaian hasil penelitian dan luaran yang dihasilkan dan kendalakendala yang dihadapi selama pelaksanaan penelitian.

Hal yang mendasari Rekruitment Tim

Reviewr adalah data kelayakan, kompetensi, dan reputasinya dalam penelitian pada masing-masing
personal. Tim Reviewr terpilih selanjutkan ditetapkan dengan Surat Tugas Rektor.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian ditetapkan sesuai dengan
jadwal

kegiatan penelitian yang telah disusun oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada

Masyarakat. Pemeriksaan oleh tim Reviewr meliputi log book penelitian, bukti kegiatan
penelitian, dokumentasi,pemeriksaan data-data penelitian, penggunaan dana dan lain-lain yang
dianggap berhubungan dengan kegiatan penelitian.
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Selanjutnya hasil evaluasi dan monitoring ditabulasi dan dilaporkan kepada ketua LPPM.
Hasil

proses

monitoring

dan

evaluasi

internal

tersebut

akan

menentukan

kelanjutan

pelaksanaan penelitian. Bagi peneliti yang digugurkan pelaksanaan penelitiannya akibat
kelalaian tim peneliti, maka tim peneliti tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan
biaya penelitian yang telah diberikan.
2.3.6. Peluang dan Pendekatan
a. Peluang
Peluang pengembangan penelitian ditelaah secara sistemik komprehensif. Konsep RAISE
mendasari sebagian penelaahan analisis SWOT (Tabel 2.9. ) namun dilihat secara kontekstual.
Hal ini mencakup pada tingkat paling tinggi, yakni visi dan misi hingga kegiatan penelitian itu
sendiri. Secara umum faktor internal menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang cukup klasik
dihadapi oleh perguruan tinggi, bahkan oleh perguruan tinggi negeri (PTN). Kekuatan itu
merupakan hal normatif, sementara kelemahan terjadi karena fakta yang tidak dapat memenuhi hal
normatif. Kelemahan ini umumnya diletakkan pada kesalahan atau ketidak mampuan
lingkungan atau bisa karena salah kebijakan.
Kekuatan pada visi dan misi, keuangan dan infrastruktur menunjukkan modal untuk
menuju kemampuan pengembangan penelitian. Dengan mengikuti berbagai peraturan
akademik DIKTI, Universitas ini sesungguhnya telah berada dalam jalur yang benar. Hal ini
dibuktikan dengan partisipasi dosen dalam berbagai penelitian program Dirlitabmas DIKTI.
Namun demikian, beberapa kelemahan harus senantiasa dikritisi.
Kelemahan yang bersifat mendasar perlu diperbaiki segera, rendahnya partisipasi dosen
dalam meneliti dan lemahnya penguasaan sumber informasi penelitian. Kelemahan tersebut harus
dijadikan tantangan untuk diprioritaskan pemecahannya.
Beberapa peluang dari faktor eksternal, baik dari pemerintah dan swasta, atau lembaga
lainnya, dapat dimanfaatkan untuk mengeliminasi kelemahan. Oleh karenanya Universitas perlu
secara terbuka menangkap peluang kerjasama dengan pihak manapun, yang kompetitif atau
tidak, secara langsung atau tidak berhubungan dengan penelitian.
Ha ini pun sudah berjalan di universitas ini, misalnya program PHK oleh Fakultas
Teknik, PHP-PTS atau program penelitian dan pengabdian pada masyarakat DITLITABMAS
DIKTI.
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Tabel 2. 9. Analisis SWOT untuk Pengembangan Penelitian sebenarnya telah dilakukan untuk
menyusun strategi penelitian tahun 2005-2025.
KEKUATAN
Visi, Misi, 
Sasaran  Realistis, berorientasi
dan
ke masa depan berdasar
Tujuan
dinamika
pembangunan
Tujuan dan sasaran
jelas

KELEMAHAN

TANTANGAN

PELUANG

兟 Komunikasi dan 兟 Opportunity

兟 Peluang

sosialisasi
visi+misi+tuju
an belum
optimal

kerjasama
untuk
meningkatkan
kinerja

兟 Konsep
pengembangan
penelitian belum
operasional
兟 Gaji belum

cost dosen
bekerja di luar
sangat baik
兟
Visi+misi+tujuan
penelitian
perguruan
tinggi lain makin
baik

兟 Peluang
beasiswa
pendidikan
lanjut cukup besar

memadai
(shg melemahkan
misi)
Keuangan

兟 Tersedia dana (dari

兟 Pengelolaan

兟 Prosedur yang

SPP)
untuk penelitian dan
studi
S2 dan S3, dan
pengabdian
masyarakat

tersentralisir
di Universitas

kaku
berakibat
mengganggu
kelancaran
aktivitas

兟 Rendahnya

beraktivitas
menghasilkan
sumbangan dana

dukungan
dana untuk
penelitian dan
pengemba
ngan
entreprene
urship

兟 Sudah ada

兟 Rendahnya

兟 Komitmen dosen

pemahaman
partisipasi
tentang sumber-sumber pencarian sumber
dana
dana
alternatif

兟 Makin terbuka

peluang
meraih dana untuk
tri darma
perguruan tinggi
dari dalam dan
兟 Persaingan yang luar negeri
ketat
dalam
mendapatkan
sumber dana
alternatif untuk
penelitian dan
kewirausahaan
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Infrastruktu 兟 Perpustakaan, lab
r
sudah
beroperasi optimal

兟 Buku, jurnal,

兟 Makin banyak

Iklim yang
mendukung
interaksi
antar sivitas
akademika
baik

Waktu untuk
dosen dan
mahasiswa
diluar jam
mengajar masih
kurang.

Momentum
kegiatan
ilmiah Nasional
dan Internasional
belum
dimanfaatkan

兟 Bimbingan dan

兟 Motivasi

兟

konseling

mahasiswa
untuk
kegiatan
ilmiah masih
kurang.

kerjasama
dengan
lembaga lain
untuk
aktivitas
ilmiah

Peluang
pengembangan
alat lab
kompetitor
infrastruktur
belum lengkap dan untuk
cukup besar
mendapat
(semi que,
兟 Kantor, administrasi memadai
dana bersaing
TPSDP, PHK
兟
Ruang
dosen
dan
dan lain-lain)
兟
Semakin
banyak
kegiatan penelitian dan belum
兟 Peluang kerja
kewirausahaan
memadai
dan
兟 Memiliki website
兟 Akses referensi meluasnya media sama
publikasi hasil
dengan berbagai
兟 Local area network secara
penelitian yang
pihak
global belum
berkualitas
untuk
(IT)
memadai
pengembangan
兟 Penguasaan software 兟 Belum ada
infrastruktur
memadai
internet

Suasana
Akademik

兟 Bedah buku dan
pelatihan

兟 Program
kegiatan ilmiah
kurang intensif

Peluang

Terbuka
peluang untuk
mengikuti
kompetisi
tingkat
Nasional dan
Internasional
兟

Peluang

pengembangan
suasana
akademik dari
program semi
que, TPSDP,
PHK dan lainlain
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Penelitian

Kemampuan meneliti
dosen baik,
sudah akses ke
Dikti (diterima
PPT dll)
兟 Dosen sudah ada
yang
mempublikasikan di
jurnal
terakreditasi,
menguasai
software untuk
penelitian

Motivasi dan
manajemen
waktu dosen
kurang
兟 Produktivitas
penelitian,
publikasi karya
ilmiah
rendah
兟 Dana LPPM
terbatas dan
tidak lancar

兟 Organisasi LPPM

兟 Kerjasama

sudah
operasional

belum
optimal
兟 Partisipasi
dosen rendah
兟 Organisasi

kegiatan masih
lemah
Produktivitas
Pengab
Pengabdian
pengabdian
masyarakat
Kepada
Masyarakat masyarakat cukup baik antar
兟 Kualitas pengabdian fakultas belum
merata
pada
兟 Dana LPPM
masyarakat telah
terbatas dan
menjangkau media
tidak lancar
cetak dan
eketronik
兟 Kerjasama
belum
berkelanjutan
兟 Organisasi
kegiatan masih
lemah

Persaingan
internal atau
dengan
eksternal sangat
besar, dari
LPPM atau
Depdiknas

Kebutuhan
lembaga
pemerintah
dan swasta
meningkatkan
peluang bagi
tenaga
兟 Kebutuhan akan akademik
untuk
action
melaksanaka
research masih
n penelitian.
besar
兟 Tersedianya
兟 Informasi
dana yang
tentang
untuk penelitian
sumberdaya
yang
penelitian
disediakan oleh
semakin terbuka
lembaga
兟 Kerjasama yang pemerintah dan
swasta
berkelanjutan
terbuka lebar

Kerjasama yang
Terbuka
peluang dana
berkelanjutan
terbuka lebar
pengabdian baik
Nasional
兟 Semakin
maupun
meluasnya
Internasional
bidang kegiatan,
兟 Meningkatnya
termasuk
dari Diknas
kebutuhan
兟 Tuntutan akan lembaga
pemerintah dan
inovasi baru
swasta untuk
dalam pengabdian peningkatan dan
pengembangan
SDM

Kelemahan yang cukup signifikan adalah pada rendahnya motivasi dosen untuk meneliti.
Hal ini diduga merupakan resultan dari faktor opportunity cost dosen di luar yang lebih baik.
Memecahkan kelemahan ini bukan berhadapan dengan hal teknis, terlebih bila manfaat dari luar
itu

telah

berlangsung

lama.

Mengembalikan

ke

habitat

akademik

tersebut

mungkin

memerlukan upaya yang sabar dan berlangsung lama. Untuk itu harus dibangun suatu etos kerja
yang tinggi di tingkat struktural khususnya. Faktor keteladanan atau suatu prestasi yang menonjol,
harus senantiasa dihasilkan setiap periode. Hal ini akan dapat membangun sekaligus merubah image
lama menjadi baru dengan kinerja akademik yang tinggi. Hal ini pun mulai sekarang sudah
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terbukti. Para dosen sudah terbentuk cara pandangnya terhadap kegiatan pembuatan proposal
menjelang bulan Maret.
Berbagai peluang eksternal harus dioptimalkan. Proses sosialisasi internal, komunikasi,
atau penguasaan informasi harus diupayakan segera. Informasi yang dikelola secara baik di
Universitas merupakan benefit atau daya tarik bagi dosen untuk kembali ke habitat akademik.
Universitas ini sudah memiliki website dan konsep pengembangannya. Hanya tinggal selangkah
saja, yakni connecting to internet. Dampak dari internet diyakini sangat besar, karena informasi
segera mengalir ke sivitas akademika secara masal. Hal ini dapat melahirkan partisipasi yang tinggi
dari para dosen untuk menggeluti penelitian.
Informasi perihal sumberdaya penelitian perlu diorganisasikan secara lebih baik. Selain
penelitian Hibah LPPM, informasi perihal program-program penelitian dari luar, perlu difasilitasi
untuk disampaikan kepada sivitas akademika. Di lain pihak, telah ditemukan aktivitas dosen dalam
penelitian di luar LPPM dan KemDikBud, misalnya kerjasama atau penelitian dalam program PHK.
Pengorganisasian info, judul dan penelitinya berguna untuk menghitung kemampuan dan
pengelolaan penelitian di masa mendatang.
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BAB III
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN UNIT KERJA
TA 2016-2020
3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Tujuan
Tujuan disusunnya garis besar rencana induk penelitian unit kerja tahun 2016-2020
guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil-hasil penelitian serta pemanfaatan hasilhasilnya untuk : 1. Pengembangan bahan ajar; 2. Pengembangan informasi ilmiah (jurnal dan
naskah akademik lainya); 3. Meningkatkan Hak kekayaan Intelaktual (HKI), 4. Memenuhi
kebutuhan mitra (stake holder) dan 5. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat luas.

Sasaran Pelaksanaan
Berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis SWOT maka disuse sasaran pelaksanaan
dalam program penelitian di Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan sebagai berikut :
a) Mengengembangkan relevansi penelitian untuk mendukung peningkatan kualitas bahan
ajar, kebutuhan pemerintah, dunia usaha dan industri khususnya usaha kecil dan
menengah.
b) Melaksanakan program riset secara senergi antar berbagai bidang ilmu dalam bidangbidang-bidang penelitian unggulan institusi yang terbagi dalam 4 topik diantaranya :
Topik 1. Legislasi dan pengembangan hukum nasional yang berdampak internasional.
Topik 2. Pertanian Berkelanjutan, Nilai Tambah dan Pangan Sehat. Topik 3. Teknologi
berkelanjutan, inovatif dan mendukung industrialisasi. Topik 4. Pemberdayaan produk
lokal dan penguatan kelembagaan untuk peningkatan daya saing dipasar domestik dan
ASEAN. Topik 5. Pemodelan matematika, ilmu komputer dan statistika dalam
industrialisasi, teknologi dan kesehatan. Topik 6. Pendidikan Berkarakter, Topik 7.
Pengembangan bahasa dan sastra.
c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah melalui (1) jurnal nasional dan
internasional, (2) Seminar nasional dan internasional, (3) Menulis dan mengembangkan
buku diktat kuliah dan buku ajar/teks.
d) Membangun jaringan kerjasama dengan instansi lain guna implementasi hasil-hasil
penelitian agar dapat menghasilkan income generating bagi institusi.
e) Membangun Sistem Penjaminan Mutu Penelitian baik ditingkat Fakultas, Jurusan,
Laboratorium dan unit kerja lainnya.
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f) Meningkatkan motivasi dan kemampuan staf akademik dalam merancang kegiatan
penelitian kelompok.
g) Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk pendidikan dan penelitian dengan
pemanfaatan sarana

masyarakat

untuk pendidikan dan penelitian yang saling

menguntungkan.
h) Mengembangkan aturan baku dan standar kualitas produk hasil kegiatan serta
monitoring dan evaluasi penelitian setiap semester.

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja
Pendekatan pengembangan penelitian disusun berdasarkan konsep aliran energy di dalam
ilmu ekologi (Rambo, 1981). Konsep tersebut menyatakan bahwa aliran input output membentuk
suatu sistem yang dinamik, yang memuat proses kontinyu dari interaksi antara subsistem sosial
(social system) dan subsistem ekologi

(ecosystem). Dalam konteks penelitian, subsistem

sosial diwakili oleh kelembagaan, atau institusi yang mendukung penelitian secara internal
maupun eksternal. Adapun subsistem lingkungan diwakili oleh perangkat keras (hardware)
penunjang penelitian.
Sebagai sebuah sistem terbuka, sistem penelitian dapat menerima input dari dan
mengeluarkan output energi, materi dan informasi ke subsistem sosial dan ekologi lainnya. Aliran
input dan output itu selain mempengaruhi internal dynamic melalui struktur dan fungsi dari setiap
komponen juga mencerminkan integritas dan dinamika dari sistem penelitian secara keseluruhan.

Gambar 3. 1. Mekanisme pengendalian di dalam sistem penelitian (Rambo, 1981).

1.

Input
Input dalam sistem penelitian meliputi dosen, mahasiswa atau karyawan di Universitas

Islam Darul ‘Ulum Lamongan (BAB II). Untuk mengembangkan keinginan dan kemampuan
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meneliti dosen perlu diciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Wujud lingkungan akademik
antara lain studi pascasarjana dan kenaikan jabatan akademik dosen. Hal ini berarti Universitas
perlu mengupayakan dan mendorong dosen untuk studi S3 dan naik jabatan akademik.
Lingkungan akademik bermuara kepada hubungan antar sivitas akademika yang optimal.
Mahasiswa dan dosen saling berinteraksi menghasilkan karya- karya yang bernuansa akademik.
Momentum lomba karya ilmiah, program kreativitas mahasiswa (PKM), dan atau
program kompetitif lain dapat menjadi pilihan menghasilkan karya akademik yang bermutu.
Kegiatan yang melibatkan mahasiswa akan menjadi promosi yang baik dan efektif melengkapi
kegiatan promosi konvensional.
Peran karyawan mendukung pengembangan penelitian juga sangat diperlukan.
Karyawan yang tanggap terhadap kebutuhan penelitian akan memudahkan berjalannya organisasi
penelitian. Mereka inilah yang berperan penting dalam menyelenggarakan forum ilmiah yang
berkualitas, baik dalam pengelolaan administrasi penelitian maupun penguasaan multi-media
secara profesional.

2. Proses
Aliran input kemudian ikut menjalankan beragam proses dan mekanisme yang komplek, yang
sering dipersepsikan sebagai keseimbangan (general equilibrium) dan interaksi dari harapan atau
keinginan (policy) dan fakta. Proses yang terjadi sangat dipengaruhi tingkat kompetensi sivitas
akademika. Makin tinggi kompetensi dan penunjangnya, akan terjadi dinamika dan kompleksitas
penelitian yang tinggi. Sebaliknya, keterbatasan kompetensi mengakibatkan modal penelitian yang
sederhana dan produktivitas sivitas akademika yang rendah.
Proses penelitian terdiri dari serangkaian perihal yang mempertemukan terjadinya
pembelajaran sivitas akademika dengan lingkungannya, meliputi:

a. Sumberdaya penunjang
Penunjang penelitian berupa berbagai fasilitas ruang dosen, information technology
(IT), internet, perpustakaan, jurnal terakreditasi, kerjasama institusional (networking), dan
laboratorium. Fasilitas penunjang mutlak diperlukan untuk mendukung kinerja penelitian yang
tinggi. Ia membantu peneliti dalam hal:
penajaman telaah pustaka, identifikasi masalah, komunikasi ilmiah, aktivitas organisasi profesi
dan pengkayaan metode analisis. Sumberdaya ini harus diadakan,diperbaiki dan ditingkatkan
kualitasnya sesuai dengan kemampuan dan prioritas penggunaan. Tersedianya ruang dosen
dengan fasilitas yang mamadai sangat mendukung hubungan antar sivitas akademika. Tanpa
adanya ruang dosen seperti saat ini, mengakibatkan hubungan antar sivitas akademika berjalan
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tidak optimal.

Kerjasama dosen mahasiswa menjadi tulang punggung lahirnya ide dan

pengkayaan penelitian secara tidak terbatas. Mahasiswa merupakan gudang idealisme dan
kreativitas yang dapat melahirkan kualitas penelitian bernilai tinggi. Wadah

program

kreativitas mahasiswa (PKM) telah membuktikan hal tersebut. Sivitas akademika secara
bertahap perlu menguasai software Word Processor, Statistik, Modelling, Image, Presentation,
Video/Audio, Publisher/printing dan

multimedia. Penguasaan software akan meningkatkan

kepercayaan diri dosen di ruang kelas, forum seminar atau pertemuan ilmiah. Penampilan
demikian membuat dosen menjadi tradable di tengah masyarakat, yang pada gilirannya dapat
membangun image dan promosi bagi lembaga.
Peningkatan kompetensi sivitas akademika akan melahirkan permintaan fasilitas
perpustakaan atau laboratorium. Pernyataan ini tidak perlu diartikan sebagai beaya. Fasilitas ini
dapat diupayakan dengan mensinergikan kompetensi sivitas akademika dan support Universitas
untuk menciptakan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan, untuk menghasilkan proyekproyek kerjasama penelitian institusi. Dana itu akan mengalir masuk bila sivitas akademika
memiliki kompetensi dan integritas.

b. Proses Belajar dan Mengajar
Proses belajar mengajar yang meliputi perkuliahan tatap muka, praktikum, PKL hingga
pembimbingan skripsi, merupakan kawah latihan yang memiliki muatan penelitian yang tinggi,
murah dan penuh dengan idealisme.
Dosen perlu melengkapi dengan baku mutu berupa SAP, hand-out, modul dan diktat
serta buku ajar/teks. Dosen yang terlatih bereksperimen dalam proses pembelajaran yang ditunjang
oleh banyaknya temuan dalam penelitian, akan memperoleh manfaat yang lebih dibanding dosen
kebanyakan. Ia berkreasi melebihi baku mutu, ia akan mampu memadukan unsur multimedia di
kelas, atau diskusi kelompok di ruang terbuka, dan berimprovisasi di lab. Karenanya, ia akan
lebih diterima di masyarakat dan komunitas akademik. Di Universitas Islam Darul ‘Ulum,
beberapa dosen telah membuktikan hal tersebut.
Proses belajar mengajar makin intensif saat pembimbingan skripsi. Hubungan dosen mahasiswa
tidak harus kaku seperti dosen masa lalu. Sekarang sumber informasi telah tersedia luas, sehingga
dosen tidak harus sok tahu. Yang tepat, seyogyanya dosen mahasiswa saling berbagi info tentang
berbagai hal. Dosen dapat memberikan semua konsep dan teori yang pernah ia pelajari.
Sebaliknya dosen dapat minta lebih banyak info lapangan dari sekedar pengamatan skripsi
(winwin solution). Mahasiswa akan cepat lulus dan terbimbing secara benar (terhindar plagiat),
sementara dosen akan memperoleh pengkayaan ilmu luar biasa.

c. Pengembangan Kompetensi
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Terciptanya suasana akademik akan menghasilkan kompetensi sivitas akademika.
Pengembangan kompetensi seringkali membutuhkan lingkungan yang lebih spesifik sesuai dengan
fakta kompetensi yang ada atau visi lembaga. Hal ini dapat efektif lahir dari forum- forum
terbatas, fokus dan spesifik.
Beberapa Universitas mengakomodasi di dalam kelompok studi, atau lebih formal pusat-pusat
studi. Dalam forum terbatas itu, didiskusikan metodologi untuk memecahkan permasalahan
aktual, melalui seminar internal atau eksternal. Forum kecil itu juga melakukan networking
dengan forum sejenis di tempat lain. Hasil komunikasi itu dapat menghasilkan ide atau proposal
kerjasama yang bermutu sehingga menghasilkan nilai tambah yang signifikan bagi peneliti atau
lembaga. Universitas perlu memberi ruang yang cukup untuk mengembangkan lembaga
Fakultas (seperti LP3T, LAAM). Pemberdayaan lembaga ini atau yang sejenis di bawah LPPM,

akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi pengembangan penelitian. Ide-ide perorangan
untuk membentuk lembaga baru lain, yang mandiri, perlu didukung seiring dengan makin spesifik
kompetensi para doctor. Berkembangnya kelompok studi ini secara alami adalah benih lahirnya
gagasan atau proposal yang bermutu.

d. Unit bisnis
Pengembangan unit bisnis adalah pendekatan yang integral dalam kaitan dengan
pengembangan penelitian. Penelitian selain bersifat vertikal untuk semakin mendalami atau
mencari kebenaran ilmiah, juga bersifat horizontal yang berorientasi aplikasi entrepreneurship dan
generating income. Keduanya perlu bersinergi untuk saling memperkuat satu sama lain. Perolehan
income kemudian digunakan untuk mendorong proses penelitian, memperkuat anggaran lembaga
dan untuk kesejahteraan peneliti.
Pengembangan unit bisnis berlandaskan pada aktivitas laboratorium. Melalui penelitian
yang teruji, laboratorium dapat mengembangkan teknologi produksi atau jasa yang dapat
dikonsumsi oleh masyarakat luas. Di beberapa Universitas, jasa lab telah berkembang untuk
mendukung analisis mutu, sertifikasi, paket pelatihan, kegiatan konsultasi (hukum, pajak,
pertanian), product engineering, bahkan took atau pusat ritel.

3. Output
Output dari penelitian berupa produk-produk penelitian berupa fisik atau non fisik yang
bernilai akademik. Produk fisik dapat dilihat antara lain seperti proposal yang dibeayai, jumlah
peneliti, nilai dana yang berasal dari luar institusi, naskah yang dimuat dalam jurnal
terakreditasi atau di luar negeri, judul buku, paten, dan HKI.
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Sementara produk penelitian non fisik yang tidak kalah penting adalah motivasi dan
pengalaman. Sekalipun tidak terhitung (intangible), ia merupakan modal penting untuk
pembelajaran kinerja penelitian di masa mendatang. Sivitas akademika yang proposalnya tidak
diterima, atau naskah yang tidak layak menurut penerbit, akan memiliki pengalaman yang luar
biasa, untuk memperbaiki karyakaryanya.
Kemampuan dosen Universitas Islam Darul ‘Ulum untuk memperoleh hibah penelitian
dari DIKTI semakin tinggi (Lihat BAB II). Pada tahun 2015 jumlah proposal penelitian yang
mendapatkan dana bantuan dari Ditlitabmas Dikti menembus angka Rp 317.350.000,-. Jumlah
peneliti yang terlibat dalam proposal yang dinanai DIKTI cenderung mengalami kenaikan.
Dalam periode tiga tahun terakhir, peneliti yang berpartisipasi dalam penelitian dan pengabdian
pada masyarakat lebih dari 70 persen baik sebagai ketua maupun anggota. Distribusi peneliti juga
makin membaik sekalipun masih ditemukan peneliti yang sama pada setiap tahun. Kalau awalnya
hanya didominasi ilmu-ilmu eksakta (khususnya pertanian), saat ini peneliti dari bidang ilmu
hukum, teknik dan ekonomi mulai bermunculan dan terjadi peningkatan yang luar biasa.
Partisipasi dalam penelitian yang mendapat bantuan dana dari Ditlitabmas DIKTI yang
menonjol adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Perkembangan program sinergi antara
dosen dan mahasiswa. Dalam 3 tahun terakhir jumlah proposal yang mendapatkan pendanaan dari
program tersebut antara 10 – 20 proposal.

Beberapa mahasiswa diundang untuk

mempresentasikan hasil penelitiannya di ajang PIMNAS didukung dosen pembimbingnya.
Sejauh ini, luaran produk penelitian sudah mengalami kenaikan yang signifikan (lihat
BAB II). Bebrapa artikel ilmiah telah diterbitkan pada jurnal nasional dan internasional, Buku
teks telah mendapatkan hibah penulisan buku teks dan beberapa diantaranya telah diterbitkan dan
ber ISBN. Sementara produk patent dan HAKI lainnya masih terbatas pada beberapa peneliti.

4. Homeostasis
Homeostasis merupakan mekanisme yang terdiri dari: identifikasi materi, energi, dan
informasi dari output; pengorganisasiannya; dan penyelesaian konflik di dalamnya; yang
diperlukan bagi sistem penelitian untuk senantiasa dalam kinerja yang tinggi. Mekanisme
homeostasis penelitian telah berjalan dengan baik di Universitas-universitas besar di Indonesia
atau di luar negeri. Mekanisme homeostasis diwujudkan secara tepat dalam kebijakan penelitian
(internal maupun eksternal) yang kondusif untuk mendukung penelitian, misalnya tersedianya
informasi, penghargaan, organisasi yang efektif, dan perilaku yang mengutamakan kaidah- kaidah
keilmuan.
Rumusan peta strategi unit kerja yang telah digamberkan berdasarkan input proses dan out
put diformulasikan dalam bentuk dua kebijakan yaitu kebijakan Eksternal dan Internal. Masingmasing dijelaskan sebagai berikut :
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a. Kebijakan Eksternal
Kebijakan eksternal meliputi kebijakan pemerintah, lembaga penelitian dalam negeri,
atau lembaga luar negeri dimana sivitas akademika dapat mengambil manfaat sebanyakbanyaknya untuk mendukung penelitian. Terhadap kebijakan DIKTI seperti diuraikan
sebelumnya (PDP, SKW, PF, PPT dan skema penelitian desentralisasi lainnya serta skema
penelitian nasional ( Stranas, Unggulan Stranas, Kompetensi, MP3EI, RAPID dll), mengikuti
panduan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterbitkan oleh Ditlitabmas DIKTI).
Kebijakan lainnya yang perlu dimanfaatkan adalah program penelitian yang diadakan oleh
Kementrian Riset dan Teknologi (Sinas, dll), Kementrian Pertanian, Kementerian Agama dan
Kementerian lainnya serta DepKumHam (untuk HKI dan paten).
Kebikajan lembaga penelitian domestik berasal dari banyak dan ragam lembaga.
Universitas ini perlu mengakses Ford Foundation, Toyota Foundation, Kehati, Yayasan
Damandiri, dan sebagainya. LSM lingkungan hidup, LSM HAM, dan LSM Kesehatan biasanya
memperoleh dukungan dana dari luar negeri dalam jumlah signifikan. Hal ini perlu diidentifikasi
untuk terciptanya kerjasama penelitian dengan prinsip win-win.
Lembaga-lembaga luar negeri baik itu berasal dari LSM, pemerintah, atau badan
internasional juga menyediakan akses bagi penelitian. Lembaga itu meliputi Educational Center
atau Research and Development Agency di tiap negara, Perguruan tinggi, USAID, AUSAID,
CIDA, Aga Khan, Magsasay, International Foundation for Science (IFS). Lembaga ini bahkan
menyediakan beasiswa untuk program master atau doktor. Terbukti beberapa dosen telah
memanfaatkan hal ini kususnya kawan-kawan yang sedang studi di Saudi Arabia.

b. Kebijakan Internal
Kebijakan Universitas Islam Darul ‘Ulum melalui LPPM telah mampu mengakomodasi penelitian
dan pengabdian masyarakat. Sekalipun dengan dana yang relatif terbatas, beberapa proposal telah
didanai Universitas untuk memberikan pengalaman awal atau latihan penelitian. Program
penelitian dengan sumber dana internal Perguruan Tinggi melalui program DEMEN ( Dosen
mulai meneliti). Program ini lebih ditekankan pada unsur pembinaan penelitian agar mampu
menyusun rencana penelitian dan melaksanakannya dengan baik. Kedepan dosen yang telah
mengikuti program ini mampu menghasilkan proposal yang berkualitas dan berhasi lolos
kompetisi di program DIKTI dan lainnya.
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LPPM juga telah menjalin berbagai kerjasama proyek penelitian, studi kebijakan, atau
pelatihan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, atau lembaga lain. Ini merupakan
wujud implementasi dari pengalaman penelitian dan kepercayaan terhadap kompetensi Universitas
Islam Darul ‘Ulum untuk memecahkan permasalahan pembangunan. Kerjasama dengan pemda
antara lain, kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Gresik dan Propinsi Jawa Timur. Kerjasama
dengan Kemdikbud pernah terjalin dalam hal pelatihan kewirausahaan berbasis sampah kota.
Kerjasama dengan Yayasan Damandiri untuk peningkatan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah
(UKM). Kerjasama dengan BI dalam hal KKMB.
LPPM juga sedang berupaya memberi penghargaan (incentive policy) kepada sivitas
akademika yang memiliki prestasi menonjol dalam bidang penelitian. Upaya-upaya dosen yang
kreatif dan memperoleh penghargaan masyarakat, sudah saatnya diberi reward sepantasnya untuk
memberikan motivasi bagi sivitas akademika lain. Prestasi itu misalnya tampil dalam forum
ilmiah bergengsi, menulis di media masa, atau karya teknologi tepat guna yang menonjol.
Universitas perlu memberikan honorarium tambahan untuk prestasi tersebut, tidak terbatas pada
format biaya perjalanan.
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BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
4.1. Sasaran
Pada bab III telah dirumuskan garis-garis besar rencana induk penelitian selama kurun waktu
5 tahun ( 2016-2020), berdasarkan hal tersebut disusun program-program bidang penelitian
unggulan (tercakup didalamnya organisasi dan managemen) dan indikator capaian.

4.2. Program Strategis
Senat Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan telah memutuskan Rencana Induk
Penelitian yang dijadikan payung penelitian adalah Inovasi Teknologi, Kearifan Lokal, Budaya
serta Entrepreneur. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil rapat senat yang dituangkan dalam
Peraturan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan Nomor : 2 Tahun 2015 tertanggal 17 Juni
2015.
Berdasarkan bidang unggulan dalam rencana induk penelitian tersebut selanjutnya disusun
bidang-bidang penelitian dan topik-topik riset yang diperlukan dengan mempertimbangkan
kompetensi yang dimiliki oleh para peneliti (dosen) di masing-masing Fakultas dan Jurusan
dilingkungan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
Bidang-bidang yang akan dijadikan fokus penelitian unggulan Universitas Islam Darul
‘Ulum Lamongan terdiri dari 6 topik utama penelitian yaitu :
Topik 1. Legislasi dan pengembangan hukum nasional yang berdampak
internasional.
Topik 2. Pertanian berkelanjutan, nilai tambah dan pangan sehat.
Topik 3. Teknologi berkelanjutan, inovatif dan mendukung industrialisasi.
Topik 4. Pemberdayaan produk lokal dan penguatan kelembagaan untuk peningkatan daya saing
dipasar domestik dan ASEAN.
Topik 5. Pemodelan matematika, ilmu komputer dan statistika dalam industrialisasi, teknologi dan
kesehatan.
Topik 6. Pendidikan Berkarakter
Topik 7. Pengembangan bahasa dan sastra

Berdasarkan program unggulan yang telah teridetifikasi maka disusun road map pada masingmasing topik riset unggulan dan selanjutnya dikompilasi dalam road map pengembangan penelitian di
tingkat Universitas. Kondisi ini dilakukan sebagai upaya untuk peningkatan mutu penelitian yang
26

bersifat sustainable (berkelanjutan) dan konsisten pada program-program penelitian unggulan
institusi. Dalam jangka panjang hasil-hasil penelitian tersebut harus dapat disinergikan dengan
kebutuhan stake holder dan mempunyai prospek komersial. Secara keseluruhan peta riset institusi
selama 5 tahun (2016-2020) dijelaskan sebagai berikut :


Tahun pertama (1) adalah melakukan eksplorasi berbagai potensi dasar untuk dikembangkan
lebih lanjut untuk pengembangkan produk yang berinovasi tinggi.



Tahun kedua (2) adalah pengembangan penelitian untuk menghasilkan berbagai metode,
model, kebijakan yang terkait dengan produk unggulan yang berpotensi paten, dan atau
dipublikasikan pada jurnal nasional/internasional, dan atau ditulis dalam buku ajar atau
teknologi tepat guna.



Tahun ketiga (3)

adalah penelitian pengembangan skala industry dan sedapat mungkin

bekerjasama denga industry sehingga terjadi link and match antara hasil penelitian dan
pengguna hasil penelitian.


Tahun keempat (4) merupakan pengembangan lebih lanjut dari tahun ketiga yang ditinjau
dari berbagai aspek social, ekonomi, bisnis, HUKUM dan HAM.



Tahun kelima (5) produk komersialisasi hasil-hasil penelitian, evaluasi dan monitoring
tentang kemanfaatan hasil penelitian, MOU antara Perguruan Tinggi dengan pihak pengguna,
pengaturan royalty dan tindak lanjut penelitian.

Sedangkan masing-masing topik dan sub topik pada unit kerja disajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4. 1. Bidang penelitian unggulan dan topik - topik penelitian
No

Bidang Unggulan

Topik-topik Penelitian

1

Inovasi Teknologi

2

Hukum Kearifan Lokal dan
Budaya

3

Ekonomi (Entrepreneur)

Pemberdayaan produk lokal dan penguatan kelembagaan
untuk peningkatan daya saing dipasar domestik dan ASEAN.

4

Pendidikan

Pendidikan masyarakat yang lebih maju, berkarakter dan
Islami

5

Bahasa dan Sastra

Pengembangan bahasa dan sastra

1. Legislasi dan pengembangan topik nasional yang
berdampak internasional.
2. Pertanian Berkelanjutan, Nilai Tambah dan Pangan
Sehat.
3. Pemodelan matematika, ilmu komputer dan statistika
dalam industrialisasi, teknologi dan kesehatan.
Legislasi
dan
pengembangan topik nasional
yang
berdampak internasional
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4.3. Topik Riset, Sub Topik dan Indikator Kinerja
Topik/subtopik riset menjadi acuan peneliti dalam menentukan rencana penelitian.
Indikator kinerja penelitian disusun berdasarkan penelitian masing-masing rumpun ilmu, topik
dan sub-sub topik riset serta roadmap yang telah dibuat.
4.3.1. Rumpun Ilmu Humaniora
Bidang Unggulan yang menjadi topic Penelitian ( 2016-2020) adalah :

Legislasi dan

pengembangan hukum nasional yang berdampak internasional.

Isu strategis
Urgensi reformasi hukum nasional melalui kebijakan legislasi, guna menjamin
keberlangsungan

sistem

ketatanegaraan,

sistem

peradilan

pidana dan perdata,

dan

keberlangsungan ekonomi nasional.

Dasar pemikiran
Kehidupan ketatanegaraan yang semakin dinamis dan penuh muatan politik, sangat
memerlukan kebijakan legislasi yang progresif. Selain itu, sistem hukum pidana dan peradilan
pidana yang selama ini cenderung positivistik sangat

memerlukan pembaharuan hukum pidana,

namun konsep pembaharuannya masih sangat dipengaruhi berkembangnya kriminalitas yang
transnasional. Demikian juga dengan perkembangan perekonomian yang sangat membutuhkan
jaminan kepastian hukum nasional.

Pemecahan masalah
- Reformulasi kebijakan ketata negaraan, dan reevaluasi kelembagaaan negara
- Pembaharuan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dengan pengakuan korporasi
sebagai subek hukum pidana
- Pembentukan beberapa peraturan yang menjamin berkembangnya kegiatan ekonomi
nasional berkelanjutan

Topik Riset
Topik riset difokuskan pada eksplorasi kebijakan legislasi dan pengembangan hukum
nasional yang progresif, serta mendorong terwujudnya clean and good governance, good
corporate governance, dan menurunnya perilaku menyimpang semua unsur negara.
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Berdasarkan topikriset dibagi dalam beberapa sub-sub topikriset yang dirinci sebagai
berikut:
Sub Topik Riset 1 : Analisis kinerja kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam
menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya. Untuk mencapai tujuan
dalam sub topic tersebut disusun

road map, jumlah dana yang

diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat
dalam penelitian seperti pada Tabel 4.2.
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Tabel 4. 2. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik1
Road Map

Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Jurnal
- Nasional
- Internasional
Buku Teks
Konsep
Amandemen
UUD
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana -Ditlitabmas
Dikti
- Pemda
Kemenristek

2016
Eksplorasi konsep dan
model untuk
Mendorong
terwujudnya
kinerja kekuasaan
legislatif
Menemukan konsep
dan model untuk
Mendorong
terwujudnya kinerja
kekuasaan legislatif
dalam melaksanakan
fungsi legislasi,
pengawasan dan
budget yang
bertanggungjawab
secara sosial.

2017
pengembangan
kinerja
kekuasaan eksekutif

2018
2019
optimalisasi eksistensi pengembangan kinerja
Negara
kekuasaan peradilan
baik di lingkungan
Mahkamah Agung
maupun Mahkamah
Konstitusi
Menemukan konsep Menemukan konsep
Menemukan konsep dan
dan model
dan model
model bagi
pengembangan kinerja
pengembangan kinerja pengembangan
kekuasaan eksekutif optimalisasi eksistensi kekuasaan peradilan
Negara dalam keadaan baik di lingkungan
baik ketika Negara
Mahkamah Agung
dalam keadaan tidak bergerak yang
bersumber
pada
maupun Mahkamah
bergerak yg beraspek
kewenangan yg
Konstitusi
pada eksistensi
kelembagaan Negara bersifat atributif,
delegatif, sub delegatif
maupun mandat

3

3

3

2

2

250 jt
PF, PPT
Kerjasama Riset
Sinas

2020
Implementasi konsep
dan
model kinerja
kekuasaan legislatif,
eksekutif dan
yudikatif
Implementasi konsep
dan model untuk
Mendorong terwujudnya
kinerja kekuasaan
legislatif, eksekutif dan
yudikatif dalam
melaksanakan tugas dan
fungsinya guna
mewujudkan clean and
good governance

2
1

2
1
2
1

2
1
2
1

350 jt
PF, PPT, Stranas

350 jt
PF, PPT, Stranas

400 jt
PF, PPT, Stranas

600 jt
PF, PPT, Stranas

Kerjasama Riset
Sinas

Kerjasama Riset
Sinas

Kerjasama Riset
Sinas

Kerjasama Riset
Sinas
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Kelompok studi hukum Kelompok studi
Kelompok studi
Kelompok studi hukum Kelompok studi hukum
kenegaraan
hukum
hukum
kenegaraan
kenegaraan
kenegaraan
kenegaraan
Sub Topik Riset 2. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana Ekonomi, Pidana Politik dan Perlindungan Perempuan &
Anak
Tabel 4. 3. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik2
2016
2017
2018
2019
2020
Road Map
Penelitian strategi
Penelitian
Penelitian
Uji model
Implementasi
pemberantasan
strategi
strategi
kebijakan dan
kebijakan dan
kejahatan bidang
pemberantasan
pemberantasan
implementasi
evaluasi
ekonomi, politik dan
kejahatan bidang
kejahatan bidang
transnasional
ekonomi, politik
ekonomi, politik
dan
dan
transnasional
transnasional
Target Riset
1. Menemukan konsep 1. Menemukan konsep 1. Menemukan
1. Menemukan
1. Menemukan konsep
pengaturan dan
pengaturan dan
konsep
konsep
pengaturan dan
strategi
stragei
pengaturan dan
pengaturan dan
stragei
pemberantasan
pemberantasan
stragei
stragei
pemberantasan
kejahatan bidang
kejahatan bidang
pemberantasan
pemberantasan
kejahatan bidang
ekonomi, politik
ekonomi, politik
kejahatan bidang
kejahatan bidang
ekonomi, politik
dan transnasional
dan transnasional
ekonomi, politik
ekonomi, politik
dan transnasional
2. Menemukan
2. Menemukan
dan transnasional
dan transnasional 2. Menemukan
model
model
2. Menemukan
2. Menemukan
model
formulasi
formulasi
model
model
formulasi
kebijakan
kebijakan
formulasi
formulasi
kebijakan
perlindungan
perlindungan
kebijakan
kebijakan
perlindungan
perempuan &
perempuan &
perlindungan
perlindungan
perempuan &
anak.
anak.
perempuan &
perempuan &
anak.
3. Adanya penal
3. Adanya penal
anak.
anak.
3. Adanya penal
reform dalam
reform dalam
3. Adanya penal
3. Adanya penal
reform dalam
sistem
sistem
reform dalam
reform dalam
sistem
pertanggung
pertanggung
sistem
sistem
pertanggung
jawaban pidana
jawaban pidana
pertanggung
pertanggung
jawaban pidana
jawaban pidana
jawaban pidana
Unit Kerja Yang Terlibat
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Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Jurnal
- Nasional
- Internasional
Buku Teks

3

3

3

2

2
-

Konsep
Amandemen
UUD
200 jt
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas PF, PPT
- Pemda
Kerjasama Riset
Kemenristek
Unit Kerja Yang Terlibat

300 jt
PF, PPT, Stranas
Kerjasama Riset

Sinas
Sinas
Kelompok studi hukum Kelompok studi
hukum
pidana
pidana

2

2
1
2

2
1
2

1

1

1

350 jt
PF, PPT, Stranas
Kerjasama Riset

400 jt
PF, PPT, Stranas
Kerjasama Riset

600 jt
PF, PPT, Stranas
Kerjasama Riset

Sinas
Kelompok studi
hukum
pidana

Sinas
Kelompok studi
hukum
pidana

Sinas
Kelompok studi hukum
pidana

Sub Topik Riset 3. Pengembangan Hukum Bisnis dan Keperdataan yang menunjang keberpihakan pada kemandirian usaha kerakyatan.
Tabel 4. 4. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik3
2016
Road Map

Penelitian strategi
pemberantasan
kejahatan bidang
ekonomi, politik
dan transnasional

2017
Penelitian strategi
pemberantasan
kejahatan bidang
ekonomi, politik
dan transnasional

2018
Penelitian strategi
pemberantasan
kejahatan bidang
ekonomi, politik
dan
transnasional

2019
Uji model kebijakan
dan
implementasi

2020
Implementasi kebijakan
dan
evaluasi
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Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Menemukan konsep
dan model bagi
pengembangan hukum
ekonomi & bisnis
nasional yang lebih
berpihak kepada
kepentingan ekonomi
nasional berdasarkan
konstitusi &
berkelanjutan, serta
berbasis pada potensi
lokal.

Menemukan konsep dan
model bagi
pengembangan
hukum ekonomi &
bisnis nasional yang
lebih berpihak
kepada kepentingan
ekonomi nasional
berdasarkan
konstitusi &
berkelanjutan, serta
berbasis pada potensi
lokal.

Menemukan konsep Menemukan konsep
dan model bagi
dan model bagi
pengembangan
pengembangan hukum
hukum ekonomi & ekonomi & bisnis
bisnis nasional yang nasional yang lebih
lebih berpihak kepada berpihak kepada
kepentingan ekonomi kepentingan ekonomi
nasional berdasarkan nasional berdasarkan
konstitusi &
konstitusi &
berkelanjutan, serta berkelanjutan, serta
berbasis pada potensi mengawal
lokal.
perekonomian global

Menemukan konsep dan
model bagi
pengembangan hukum
ekonomi & bisnis
nasional yang lebih
berpihak kepada
kepentingan ekonomi
nasional berdasarkan
konstitusi &
berkelanjutan, serta
mengawal perekonomian
global

Jurnal
- Nasional
- Internasional

3

3

3

2
1

2
1

Buku Teks

2

2

2

2

2

1

1

1

Konsep
Amandemen
UUD
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda
- Kemenristek
Unit Kerja Yang Terlibat

200 jt
PF, PPT

250 jt
PF, PPT, Stranas

350 jt
PF, PPT, Stranas

400 jt
PF, PPT, Stranas

500 jt
PF, PPT, Stranas

Kerjasama Riset

Kerjasama Riset

Kerjasama Riset

Kerjasama Riset

Kerjasama Riset

Sinas

Sinas

Sinas

Sinas

Sinas

Kelompok studi hukum

Kelompok studi hukum

perdata/bisnis

perdata/bisnis

Kelompok studi hukum Kelompok studi hukum
perdata/bisnis

perdata/bisnis

Kelompok studi hukum
perdata/bisnis
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4.3.2. Rumpun Ilmu Tanaman
Bidang unggulan penelitian dalam jangka waktu tahun 2016-2020 yang dikembangkan
adalah Pertanian Berkelanjutan, Nilai Tambah. Unit kerja utama yang mendukung adalah
Fakultas Pertanian yang terdiri dari satu program studi, yaitu Agroteknologi.

Dasar Pemikiran
Dasar pemikiran pemilihan ruang lingkup bidang unggulan penelitian adalah :

1.

Menghadapi perdagangan bebas AFTA (2015), ACFTA (2018) dan WTO (2020)
maka pengembangan produk pertanian Indonesia harus sesuai dengan preferensi dan standar
yang diberlakukan oleh negara konsumen, dimana produk pertanian primer maupun produk
olahan harus sehat.

2.

Sepuluh tahun terakhir, telah terjadi perubahan paradigma pertanian produktivitas tinggi
menuju yang peduli pada lingkungan dan keberlanjutan. Pertanian berkelanjutan yang
dimaksud adalah mengintegrasikan secara komprehensif aspek lingkungan hingga sosial
ekonomi masyarakat pertanian yang dapat memenuhi kriteria (1) keuntungan ekonomi; (2)
keuntungan sosial bagi keluarga tani dan masyarakat; dan (3) konservasi lingkungan secara
berkelanjutan.

3. Pembangunan pertanian yang akan datang seharusnya bertujuan secara simultan yaitu: (a)
peningkatan produksi,

(b) peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat

setempat serta pengentasan kemiskinan, (c) peningkatan pemerataan dan keadilan, (d)
penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat tani, (e) penggunaan sumber daya setempat yang
meliputi termasuk sumber genetik, fisik dan manusia, (f) peningkatan dan pelestarian kualitas
lingkungan hidup, dan (g) pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan dan pengetahuan
masyarakat tradisional/lokal.

Prinsip dan tujuan simultan tersebut dapat dicapai melalui penerapan pertanian berwawasan
lingkungan atau pertanian berkelanjutan dihasilkan produk pangan yang sehat dan aman untuk
meningkatkan nilai tambah. Keterkaitan secara simultan dapat dijelaskan dalam siklus seperti pada
Gambar 4.1.
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Gambar 4.1. Keterkaitan secara simultan pertanian berwawasan lingkungan untuk menghasilkan
produk pangan yang sehat dan meningkatkan nilai tambah
Konsep Pemikiran
a. Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture)
Pertanian berkelanjutan merupakan tulang punggung bagi terwujudnya kedaulatan
pangan. Para ahli ekonomi pembangunan memberlakukan istilah “berkelanjutan” (sustainability)
dalam upaya memperjelas hakikat keseimbangan pembangunan yang paling diinginkan, yakni
pertumbuhan di satu sisi, dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber-sumber daya alam di
sisi yang lain (Todaro, 2000:367).
Dalam pelaksanaannya pertanian berkelanjutan identik dengan pertanian organik. Pertanian
berkelanjutan bertujuan untuk memutus ketergantungan petani terhadap input eksternal. Definisi
komprehensif bagi pertanian berkelanjutan meliputi komponen-komponen fisik, biologi dan
sosioekonomi,

yang

direpresentasikan

dengan

sistem

pertanian

yang

melaksanakan

pengurangan input bahan-bahan kimia dibandingkan pada sistem pertanian tradisional, erosi tanah
terkendali, dan pengendalian gulma, memiliki efisiensi kegiatan pertanian (on-farm) dan
bahan-bahan

input maksimum, pemeliharaan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi

tanaman, dan penggunaan dasar-dasar biologi pada pelaksanaan pertanian.
Eksploitasi pada peningkatan produktivitas yang tinggi dari kegiatan pertanian konvensional
telah menimbulkan biaya kerusakan yang cukup siginifikan terhadap lingkungan alam dan disrupsi
masalah sosial. Selain berdampak pada peningkatan taraf hidup petani kecil, pertanian berkelanjutan
juga mengembalikan keragaman hayati. Perubahan ke arah produksi padi dengan metode
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pertanian berkelanjutan, misalnya System of Rice Intensification (SRI) dan Integrated Pest
Management (IPM) sering kali berdampak pada pemulihan fauna di ekosistem sekitarnya. Agar bisa
menerapkan praktik pertanian berkelanjutan tersebut, perlu ada dukungan dari lembaga sertifikasi.
Beberapa contoh teknologi pertanian yang menganut prinsip pertanian berkelanjutan,
seperti: (1) pertanian alternatif (alternative agriculture), (2) pengendalian hama terpadu (PHT), (3)
bioteknologi pertanian, (4) pertanian bersih (clean agriculture), (5) wana-tani (agro-forestry), (6)
pertanian alami model Fukuoka, (7) pertanian akrap lingkungan mengembangkan EM4
(bogasi), (8) masukan eksternal rendah dan pertanian berkelanjutan (LEISA – low external
input and sustainable agriculture), dan (9) pertanian organik.
FAO (1995) mendefinikan pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan dan konservasi
sumber daya alam, dan orientasinya perubahan teknologi dan kelembagaan yang dilakukan
sedemikian rupa sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara
berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Pembangunan di sektor pertanian, kehutanan
dan perikanan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik tanaman, tidak
merusak lingkungan, secara teknik tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat
diterima.

b. Peningkatan Nilai Tambah
Peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian merupakan kunci untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Meskipun bumi kita kaya dengan beragam buah tropis, saat ini
pasar buah-buahan kita justru dibanjiri oleh produk impor, sementara hasil pertanian dan perkebunan
kita seperti kakao, sawit, karet, dsb. masuk ke pasar dunia dengan nilai tambah yang rendah karena
diekspor sebagai bahan baku bahkan bahan mentah. Perguruan tinggi, terutama bidang pertanian,
diharapkan bisa menjadi kunci bagi pengembangan pertanian di Indonesia. Di negara industri maju
sekalipun, kemandirian pangan masih menjadi strategi utama yang tidak bisa ditinggalkan.
Peran agroindustri di pedesaan dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian
terwujud dalam penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan
keterkaitan dengan sektor lain. Rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari produk-produk
pertanian menyebabkan rendahnya rata-rata penghasilan per kapita pekerja di sektor ini.
Kesejahteraan petani dan nelayan masih rendah dan tingkat kemiskinan relatif
tinggi. Tingkat kesejahteraan yang antara lain tercermin dari nilai tukar petani/nelayan menunjukkan
bahwa masih memiliki nilai tukar petani/nelayan rendah, artinya meskipun kontribusi sektor
pertanian secara keseluruhan sangat besar terhadap perekonomian nasional, namun kesejahteraan
petani dan nelayan tidak mengalami perubahan. Selanjutnya, sekitar 70-80 persen kelompok
masyarakat ini termasuk golongan miskin dengan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, yang
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masih tradisional dan bersifat subsisten. Minimnya akses terhadap informasi dan sumber
permodalan, menyebabkan masyarakat petani/nelayan, dan masyarakat pesisir tidak dapat
mengembangkan usahanya secara layak ekonomi. keterbatasan akses gapoktan/ kelompok tani
terhadap sumberdaya produktif termasuk permodalan dan layanan usaha
Pembangunan Wilayah juga merupakan aspek untuk meningkatkan nilai tambah secara
regional dengan kegiatan pokok memfasilitasi daerah untuk mengembangkan kawasan-kawasan
yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan andalan, melalui pemberian bantuan teknis dan
pendampingan kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, pengrajin, petani dan nelayan.
Dalam hal pemasaran beberapa hal yang masih menjadi masalah antara lain rantai
tataniaga
perdagangan produk pertanian masih panjang sehingga petani memperoleh marjin yang
tidak normal dan nilai tambah tidak optimal. Fluktuasi produksi dan harga yang seringkali terjadi
terutama pada panen raya, kurangnya akses informasi pasar serta infrastruktur dan sarana pemasaran
produk pertanian

yang

belum

mendukung.

Sedangkan

dalam pemasaran

internasional,

permasaahannya antara lain (1) belum selarasnya dinamika pengembangan produk pertanian
Indonesia dengan preferensi dan standar yang diberlakukan oleh negara konsumen, (2) masih
dominannya

peran negara non-produsen dalam menentukan harga internasional, perlakuan

diskriminasi tariff pada beberapa produk pertanian Indonesia, tarif bea masuk impor komoditi
pertanian di Indonesia yang sudah sangat rendah menyebabkan banjirnya produk impor

c. Pangan yang sehat
Menurut Ditjen PPHP, beberapa issue nasional yang terkait dengan pengolahan hasil pertanian
(PHP) antara lain :
1. B elum optimalnya kemampuan pelaku usaha pengolah dalam penguasaan teknologi
pengolahan hasil pertanian padahal terjadi peningkatan permintaan jumlah produk olahan
hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik (5%) dan meningkatnya
jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian rata-rata (8,2%/tahun)
2. Permasalahan mutu produk pertanian terutama permasalahan Sanitari dan Phytosanitari (SPS)
menyebabkan rendahnya daya saing produk pertanian Indonesia.
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Topik Riset Pertanian Berkelanjutan, Nilai Tambah dan Pangan Sehat dibagi dalam 3 sub topik yaitu :
Sub Topik 1. Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture)
Tabel 4. 5. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pertanian
Berkelanjutan (Sustainable Agriculture)
2016

2017

2018

2019

2020

Road Map

Inventarisasi ZPT,
pengendalian gulma
,hama &penyakit dan
pupuk Organik

Pencitraan
karakterisik
varietas unggulan
organik

Teknologi budidaya
dengan sistem
pertanian organik

Produk ZPT, pestisida
dan pupuk Organik

Riset Produk ZPT,
pestisida dan pupuk
Organik skala industry

Target Riset

Terinventarisasinya
ZPT,
pengendalian
gulma ,hama
&penyakit dan pupuk
Organik

Ditemukan
karakteristik
varietas tanaman
unggulan
organik

Ditemukan Teknologi
budidaya dengan
sistem pertanian
organic unggul

Dihasilkan Produk ZPT,
pestisida dan pupuk
Organik yang bernilai
ekonomis

Ditemukan produk
ZPT,
pestisida dan
pupuk Organik
yang bernilai
komersial

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional

4
2

6
3

6
4

7
6

7
7

Buku Teks/ajar
3
HKI/Paten
Teknologi Tepat
Guna
150 juta
Jumlah Dana yang diperlukan

3
2
2

3
2
3

4
2
3

5
2
3

200 juta

250 juta

300 juta

350 juta
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Sumber
Dana

- Ditlitabmas
Dikti

- Pemda dan
Kementerian
terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

PDP (2)
PPT (1) Fundamental
(1)
Stranas unggulan (1)

PDP (3)
PDP (5)
PPT (2)
PPT (3) Fundamental
Fundamental (2)
(3)
Stranas unggulan (1) Stranas Unggulan (1)
Rapid (1)
MP3EI (1)

PDP (7)
PPT (4) Fundamental
(4)
Stranas Unggulan (1)
Rapid (1)
MP3EI (1)

PDP (8)
PPT (5)
Fundamental (5)
Stranas Unggulan (1)
Rapid (1)
MP3EI (1)

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Sinas
Program Demen
Kelompok studi
agroteknologi
Pusat studi
Lingkungan
Laboratorium Kimia
dan Biologi

Sinas
Program Demen
Kelompok studi
agroteknologi
Pusat studi
Lingkungan
Laboratorium
Kimia dan
Biologi

Sinas
Kelompok studi
agroteknologi
Pusat studi
Lingkungan
Laboratorium Kimia
dan Biologi

Sinas
Kelompok studi
agroteknologi
Pusat studi
Lingkungan
Laboratorium Kimia
dan Biologi

Sinas
Kelompok studi
agroteknologi
Pusat studi
Lingkungan
Laboratorium
Kimia dan
Biologi
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4.3.3. Rumpun Ilmu Teknik
Bidang unggulan penelitian dalam rumpun ilmu teknik jangka waktu tahun 2016-2020
yang

dikembangkan

adalah

TEKNOLOGI

BERKELANJUTAN,

INOVATIF

DAN

MENDUKUNG INDUSTRIALISASI (Sustainable Technology, Innovative and Support for
Industry) . Unit kerja utama yang mendukung adalah Fakultas Teknik yang terdiri dari program
studi Teknik Sipil dan Teknik Arsitektur.

Isu-isu Strategis
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu mendorong industrialisasi yang
berbasis hasil alam. Kondisi tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan terencana akan
menimbulkan kerusakan lingkungan hidup akibat produksi dan distribusi industry.
Kerusakan lingkungan hidup akibat produksi dan distribusi industri tidak memenuhi peralatan dan
sistem yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Pemecahan Masalah
Perlu program standarisasi peralatan dan sistem yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan

Dasar Pemikiran
a) Teknologi berkelanjutan
Menghadapi perdagangan bebas AFTA (2015), ACFTA (2018) dan WTO (2020)
Teknologi yang diterapkan Indonesia harus sesuai dengan preferensi dan standar yang
diberlakukan oleh negara konsumen. Teknologi yang dapat bersaing di pasaran dunia
internasional tersebut adalah teknologi berkelanjutan. Sistem industri yang dibuat, dibeli
dan digunakan, berada dalam sistem natural yang lebih besar. Dunia natural termasuk
kehidupan,sumber daya regeneratif, dan sumber daya yang tidak regeneratif seperti minyak
bumi dan mineral. Sumber regeneratif akan mendukung aktivitas umat manusia
berkesinambungan, selama tidak dilakukan eksploitasi lebih besar dari pada kemampuan
sumber daya tersebut untuk mengganti diri sendiri. Sumber daya non-regeneratif pada
akhirnya akan habis. Dalam proses produksi sumber daya, sistem industri menghasilkan
limbah. Limbah ini akan mengurangi kemampuan natural untuk memperbaharui sumber
daya Kelebihan produksi dan limbah dari sistem industri juga mengakibatkan kekhawatiran,
ketidakadilan, pencemaran dan tekanan di sistem sosial.
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Konsep

pembangunan

berkelanjutan

(sustainable

technology)

merupakan

kesepakatan global yang dihasilkan oleh kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di
Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan
yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumberdaya
alam secara bijaksana, efisien dan memperhatikan keberlanjutan pemanfaatannya baik
untuk generasi masa kini maupun generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan
bertumpu pada tiga pilar atau dimensi, yaitu dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan
hidup. Ketiga dimensi ini perlu diperhatikan secara berimbang agar di satu sisi
pembangunan dapat dinikmati semua orang, terutama penduduk miskin dan pembangunan
dapat terus-menerus dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan sumberdaya alam.

Peran teknologi pengelolaan lingkungan dalam berbagai kegiatan sangat penting
artinya dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Upaya pendekatan teknologi
yang

ramah

Pencegahan

lingkungan
pencemaran

dan berkelanjutan

harus

melalui

dan produk dapat dilakukan dengan

proses

secara

maksimal

diupayakan.

menggunakan teknologi yang tidak menghasilkan atau seminimal mungkin menghasilkan
limbah. Oleh karena itu pengembangan teknologi pengelolaan lingkungan dilakukan secara
terus-menerus. Kebanyakan perusahaan manufaktur Indonesia umumnya mempunyai
kemampuan operasional yang cukup tinggi, artinya mampu menjalankan proses produksi di
pabrik secara lancar, namun kemampuan akuisitif, inovatif dan adaptif umumnya dilakukan
oleh mitra asing, sedangkan mitra dan tenaga ahli Indonesia umumnya kurang berperan.
Oleh karena itu, transfer teknologi lingkungan juga tidak berjalan lancar atau terbatas saja
pada kemampuan operasional. Transfer teknologi merupakan masalah penting terutama bagi
negara berkembang. Pada kenyataanya banyak teknologi yang dijual di negara berkembang
merupakan teknologi bekas yamg sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak memenuhi
standar yang baru ataupun peraturan yang berlaku. Menghadapi masalah globalisasi di
bidang lingkungan dan pembangunan, transfer teknologi ramah lingkungan menjadi masalah
penting, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

b) Inovasi
Inovasi berarti pembaharuan dan perubahan. Inovasi ialah suatu perubahan
yang

baru menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari sebelumnya, yang

dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan saja). Di awal abad 20,
Joseph Schumpeter seorang ekonom Austria yang mengkaji masalah inovasi, sudah
mengidentifikasi kunci kesuksesan ekonomi kapitalis yang sangat penting yaitu adanya
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inovasi yang muncul dari dalam perusahaan, yang dia perkenalkan dengan istilah creative
destruction. Beliau juga meyakini bahwa proses evolusi kapitalis bukan hanya sekedar
disebabkan oleh ekonomi yang berjalan karena lingkungan sosial dan alam yang
berubah, juga bukan sekedar disebabkan pertambahan populasi manusia dan modal ataupun
sistem moneter. Hal-hal tersebut memang suatu faktor penting yang memberikan pengaruh
tapi bukan penggerak utama evolusi kapitalis. Penggerak utama yang menciptakan dan
menjaga mesin kapitalis tetap bergerak adalah adanya produk baru, metode produksi baru,
market baru dan bentuk-bentuk baru organisasi industri yang menciptakan industri.

Pengembangan industri berbasis inovasi adalah arahan pembangunan ekonomi
Indonesia dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2009-2014). Sejalan dengan tuntutan arus
globalisasi, daya saing ekonomi Indonesia perlu ditingkatkan dan diperkuat melalui
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Penerapan iptek ke industri memerlukan
penanganan khusus, sehingga diperlukan pengembangan peran intermediasi teknologi.
Intermediasi teknologi adalah kegiatan untuk membantu proses alih teknologi yang
berperan penting untuk menumbuhkan inovasi, khususnya di sektor industri/UKM.
Profesional yang melaksanakan fungsi intermediasi disebut intermediator.

Pengembangan inovasi domestik di Indonesia perlu dilandasi oleh strategi :
dorongan ilmu pengetahuan dan tarikan pasar. Menurutnya, persyaratan yang harus
dipenuhi dalam merangsang inovasi domestik antara lain : tersedianya dana riset yang
memadai, proses penguatan kapasitas inovasi yang berkelanjutan (SDM, peralatan),
terciptanya sistem insentif yang produktif dan komitmen politik dari pemerintah.
Tersedianya pengetahuan ilmiah, tingkat kematangan ilmu yang mendasari, jneis dan fase
siklus hidup teknologi, tingkat investasi di bidang teknologi, tingkat komitmen politik,
kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terkait dan laju serta pola
penyebarluasannya.

c) Mendukung Industrialisasi
Pembangunan industri nasional diarahkan untuk mentransfomrasikan keunggulan
kompetitif berbasis nilai tambah dan teknologi. Menurutnya, inovasi dapat dipacu melalui 2
strategi yaitu : science push (ilmu pengetahuan menyediakan dasar bagi pengembangan
teknologi) dan market pull (tarikan pasar secara bersama-sama). Visi pembangunan
Industri Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional adalah Indonesia menjadi Negara Industri
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Tangguh pada tahun 2025, dengan visi antara pada tahun 2020 sebagai Negara Industri
Maju Baru, karena sesuai dengan Deklarasi Bogor tahun 1995 antar para kepala Negara
APEC pada tahun tersebut liberalisasi di negara-negara APEC sudah harus terwujud.
Sebagai negara industri maju baru, sektor industri Indonesia harus mampu memenuhi
beberapa kriteria dasar antara lain: 1) Memiliki peranan dan kontribusi tinggi bagi
perekonomian Nasional, 2) IKM memiliki kemampuan yang seimbang dengan Industri
Besar, 3) Memiliki struktur industri yang kuat (Pohon Industri lengkap dan dalam), 4)
Teknologi maju telah menjadi ujung tombak pengembangan dan penciptaan pasar, 5) Telah
memiliki jasa industri yang tangguh yang menjadi penunjang daya saing internasional
industri, dan 6) Telah memiliki daya saing yang mampu menghadapi liberalisasi penuh
dengan negara-negara APEC. Diharapkan tahun 2020 kontribusi industri non-migas
terhadap PDB telah mampu mencapai 30%, dimana kontribusi industri kecil (IK) ditambah
industri menengah (IM) sama atau mendekati kontribusi industri besar (IB). Selama kurun
waktu 2010 s.d 2020 industri harus tumbuh rata-rata 9,43% dengan pertumbuhan IK, IM,
dan IB masing-masing minimal sebesar 10,00%, 17,47%, dan 6,34%.Untuk mewujudkan
target-target tersebut, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur, yang harus
dijabarkan ke dalam peta strategi yang mengakomodasi keinginan pemangku kepentingan
berupa strategic outcomes yang terdiri dari: 1) Meningkatnya nilai tambah industri, 2)
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, 3) Kokohnya faktor-faktor
penunjang pengembangan industri, 4) Meningkatnya kemampuan inovasi dan penguasaan
teknologi industri yang hemat energi dan ramah lingkungan, 5) Menguat dan lengkapnya
struktur industri, 6) Meningkatnya

persebaran pembangunan industri, serta 7)

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB.Dalam rangka
merealisasikan target-target tersebut, Kementerian Perindustrian telah menetapkan dua
pendekatan guna membangun daya saing industri nasional yang tersinergi dan terintegrasi
antara pusat dan daerah. Pertama, melalui pendekatan top-down dengan pengembangan 35
klaster industri prioritas yang direncanakan dari Pusat (by design) dan diikuti oleh
partisipasi daerah yang dipilih berdasarkan daya saing internasional serta potensi yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedua, melalui pendekatan bottom-up dengan penetapan
kompetensi inti industri daerah yang merupakan keunggulan daerah, dimana pusat turut
membangun

pengembangannya,

sehingga

daerah

memiliki

daya

saing.

Pengembangan kompetensi inti di tingkat provinsi disebut sebagai Industri Unggulan
Provinsi dan di tingkat

kabupaten/kota

disebut

Kompetensi

Inti

Industri

Kabupaten/Kota. Pendekatan kedua ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada
semangat Otonomi Daerah. Penentuan pengembangan industri melalui penetapan klaster
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industri prioritas dan kompetensi inti industri daerah sangat diperlukan guna memberi
kepastian dan mendapat dukungan dari seluruh sektor di bidang ekonomi termasuk
dukungan perbankan.

Topik Riset
Fakultas Teknik Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan telah menetapkan toik riset
unggulan Teknologi berkelanjutan, inovatif dan mendukung industrialisasi. Topik tersebut
dibagi dalam beberapa sub topik diantaranya :
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Topik 1. Teknologi Berkelanjutan, Inovatif Dan Mendukung Industrialisasi
Tabel 4. 6. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pengembangan
model analisis desain konstruksi bangunan dan rancang bangun

Road Map

2016

2017

2018

2019

2020

Analisis dan

Perancanga
n konstruksi

Perancangan
konstruksi

Implementasi
konstruksi

Evaluasi
implementasi

bangunan dan
desain bangun

bangunan dan

bangunan dan

konstruksi

desain bangun

desain bangun

bangunan dan desain
bangun

Menghasilkan
desain konstruksi
bangunan dan
desain bangun

Menghasilkan
desain konstruksi
bangunan dan
desain bangun

Menghasilkan
desain konstruksi
bangunan dan
desain bangun

Menghasilkan evaluasi
kelemahan desain dan
aplikasi konstruksi
bangunan dan desain
bangun

5
2
3
-

6
3
3
1
2

6
6
3
1
3

100 Jt
PPT (1)

250 Jt
PPT (2)

350 Jt
PPT (2)

450 Jt
PPT (3)

500 jt
PPT (3)

Fundamental (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Fundamental (2) Stranas
(1)

Pemodelan
konstruksi
bangunan dan
desain bangun
bermasalah
Menghasilkan
model konstruksi
bangunan dan
desain bangun

Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
Luaran)
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti

7
6
4
2
3

7
7
5
2
3
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- Pemda dan
Kementerian
- terkait
Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Sinas

Sinas

Sinas

Sinas

Sinas

Program Demen
Kelompok
studi
teknik
sipil
dan
arsitektur

Program Demen
Kelompok
studi
teknik
sipil
dan
arsitektur

Kelompok studi
teknik sipil dan
arsitektur

Kelompok studi
teknik sipil dan
arsitektur

Kelompok studi teknik
sipil dan arsitektur
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4.3.4. Rumpun Ilmu Ekonomi
Topik Riset
Bidang unggulan yang dikembangkan difokuskan pada topik Pemberdayaan produk lokal
dan penguatan kelembagaan untuk peningkatan daya saing dipasar domistik dan ASEAN. Unit kerja
yang akan melaksanakan bidang tersebut adalah Fakultas Ekonomi yang terdiri dari program studi
Manajemen, program studi Akuntansi dan Fakultas Agama Islam program studi Ekonomi Syariah.

Isu-isu Strategis
Pasar bebas, dan membanjirnya produk luar negeri ke pasar domestik. Kondisi tersebut
produk domestik perlu diperkuat agar Indonesia tidak hanya sebagai pasar, namun dapat
berkontribusi produk ke negara tetangga/ASEAN bahkan global.

Permasalahan
Beberapa tantangan yang akan dihadapi, antara lain persaingan yang makin tajam terhadap
produk industri dan pangan lokal termasuk dalam memperoleh sumber daya. Untuk menjaga
dan meningkatkan daya saing p r o d u k l o k a l ( i n d u s t r i d a n p a n g a n ) sebagai
industri kreatif dan inovatif maka perlu dilakukan dengan meningkatkan standar, desain, dan kualitas
produk agar sesuai ketentuan ASEAN serta diversifikasi output dan stabilitas pendapatan usaha,
yang didukung adanya perbaikan manajemen keuangan (perilaku keuangan, investasi, keuangan
industri kreatif, dan entrepreneurial finance) dan manajemen pemasaran ( marketing strategi, emarketing, dan entrepreneurial marketing).

Kerangka Pikir
Solusi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) 2020 adalah dengan pemberdayaan produk lokal dan penguatan kelembagaan serta ditunjang
adanya fasilitas pembiayaan. Agar produk lokal Indonesia bisa tetap eksis pada MEA 2020
dilakukan dengan cara: (1) meningkatkan akses financial, (2), Meningkatkan akses pasar, (3)
Mendorong pelaku UKM melakukan riset agar lahir inovasi dan kreatif, (4). Meningkatkan
layanan

informasi

dan

konsultasi, (5).

Meningkatkaan

koordinasi

jasa

dan pemantauan, dan

mengembangkan ASEAN SMES Policy Index.
Topik riset Pemberdayaan produk lokal dan penguatan kelembagaan untuk peningkatan daya
saing dipasar domestik dan ASEAN dibagi dalam beberapa sub topik, masing-masing sub topik
dijelaskan sebagai berikut :
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Sub Topik 1. Pengembangan model pengelolaan keuangan usaha kecil dan menengah.
Tabel 4. 7. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topikmodel pengelolaan
keuangan usaha kecil dan menengah
2016
2017
2018
2019
2020
1). Perancangan sistem 1). Mapping sistem dan 1). Pengembangan
2). Permodelan sistem 1). Implementasi
dan strategi
strategi pengelolaan
sistem dan strategi
dan strategi
sistem dan strategi
pengelolaan
keuangan usaha
pengelolaan
pengelolaan
pengelolaan
keuangan usaha
kecil dan menengah
keuangan usaha
keuangan usaha
keuangan usaha
kecil dan menengah
kecil dan
kecil dan
kecil dan
menengah
menengah
menengah

Road Map

2). Perencanaan strategi 2). Mapping strategi
pemasaran dalam
pemasaran dalam
usaha dan bisnis
usaha dan bisnis

Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda dan
Kementerian terkait

2). Pengembangan
2). Permodelan strategi 2). Implementasi
strategi pemasaran
pemasaran dalam
strategi pemasaran
dalam usaha dan
usaha dan bisnis
dalam usaha dan
bisnis
bisnis

Desain
Rancangan

Model
pengembangan

Model
terimplementasi

Rekomendasi
Implementasi
model

5
2
3
100 jt
PPT (2)
Fundamental (1)

6
3
3
1
2
150 jt
PDP (3)
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

6
6
3
1
3
250 jt
PDP (3)
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

7
6
4
2
3
300 jt
PDP (4)
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

7
7
5
2
3
500 jt
PDP (5)
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset
48

- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

Sinas
Program Demen
Kelompok studi
akuntansi, dan
manajemen

Sinas
Program Demen
Kelompok studi
akuntansi, dan
manajemen

Sinas
Kelompok studi
akuntansi, dan
manajemen

Sinas
Kelompok studi
akuntansi, dan
manajemen

Sinas
Kelompok studi
akuntansi, dan
manajemen

Sub Topik 2. . Pengembangan sistem akuntansi untuk usaha kecil dan menengah.
Tabel 4. 8. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pengembangan
sistem akuntansi untuk usaha kecil dan menengah
2016
Perancangan sistem
akuntansi untuk
usaha kecil dan
menengah

Road Map

Target Riset

2017
Mapping sistem
akuntansi untuk
usaha kecil dan
menengah

2018
Pengembangan
sistem akuntansi
untuk usaha kecil
dan menengah

2019
Permodelan sistem
akuntansi untuk
usaha kecil dan
menengah

2020
Implementasi model
akuntansi untuk
usaha kecil dan
menengah

Desain

Desain

Model

Model

Rekomendasi

Rancangan

Rancangan

pengembangan

terimplementasi

implementasi
model

Indikator

Publikasi ilmiah

Kinerja
Utama (
Luaran)

-Nasional

5

6

6

7

7

-Internasional

2
3
-

3
3
1
2

6
3
1
3

6
4
2
3

7
5
2
3

Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
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Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti

78 jt
PPT (2)

186 jt
PPT (3)

195 jt
PPT (3)

250 jt
PPT (3)

350 jt
PPT (3)

Fundamental (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Fundamental (2)
Stranas (1)

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

Sub Topik 3. Penguatan ekonomi masyarakat pedesaan.
Tabel 4. 11. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Penguatan
ekonomi masyarakat pedesaan.
2016
Road Map

Kajian ekonomi
masyarakat pedesaan
dengan memperhatikan
potensi lokal

2017
Mapping model
ekonomi masyarakat
pedesaan dengan
memperhatikan potensi
lokal

2018

2019

2020

Pengembangan model Permodelan
Implementasi dan
ekonomi masyarakat perekonomian
evaluasi model
pedesaan dengan
masyarakat pedesaan ekonomi masyarakat
memperhatikan potensi dengan memperhatikan pedesaan dengan
lokal
potensi lokal
memperhatikan potensi
lokalMapping model
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Target Riset

Desain

Desain

Model

Model

Rekomendasi

Rancangan

Rancangan

pengembangan

terimplementasi

implementasi
model dan evaluasi

Indikator

Publikasi ilmiah

Kinerja
Utama (
Luaran)

-Nasional

5

6

6

7

7

-Internasional

2
3
-

3
3
1
2

6
3
1
3

6
4
2
3

7
5
2
3

78 jt
200 jt
250 jt
PDP (2)
PDP (3)
PDP (5)
PPT (1)
PPT (2)
PPT (3)
Fundamental (1)
Fundamental (2)
Fundamental (3)
Stranas unggulan (1) Stranas unggulan (1) Stranas Unggulan
(1) Rapid (1)
MP3EI (1)

350 jt
PDP (7)
PPT (4)
Fundamental (4)
Stranas Unggulan
(1) Rapid (1)
MP3EI (1)

500 jt
PDP (8)
PPT (5)
Fundamental (5)
Stranas Unggulan
(1) Rapid (1)
MP3EI (1)

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti

- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat
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Sub Topik 4. Pengembangan industri kreatif.
Tabel 4. 12. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pengembangan
industri kreatif.
2016
Road Map

Target Riset

2017

2018

2019

2020

1). Kajian kinerja
industri kreatif

1). Mapping kinerja
industri kreatif

1). Pengembangan dan 1). Permodelan kinerja 1). Implementasi dan
pemanfaatan
industri kreatif
evaluasi kinerja
kinerja industri
industri kreatif
kreatif

2). Kajian perilaku
keuangan industri
kreatif

2). Mapping perilaku
keuangan industri
kreatif

2). Pengembangan
2). Permodelan
2). Implementasi dan
perilaku keuangan
perilaku keuangan
evaluasi perilaku
industri kreatif
industri kreatif
keuangan industri
kreatif

Desain

Desain

Model

Model

Rekomendasi

Rancangan

Rancangan

pengembangan

terimplementasi

implementasi
model dan evaluasi

Indikator

Publikasi ilmiah

Kinerja
Utama (
Luaran)

-Nasional

5

6

6

7

7

-Internasional

2
3
-

3
3
1
2

6
3
1
3

6
4
2
3

7
5
2
3

78 jt

200 jt

250 jt

300 jt

350 jt

Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
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Sumber Dana

- Ditlitabmas
Dikti

PDP (2)
PDP (3)
PDP (5)
PPT (1)
PPT (2)
PPT (3)
Fundamental (1)
Fundamental (2)
Fundamental (3)
Stranas unggulan (1) Stranas unggulan (1) Stranas Unggulan
(1)

PDP (7)
PPT (4)
Fundamental (4)
Stranas Unggulan
(1)

PDP (8)
PPT (5)
Fundamental (5)
Stranas Unggulan
(1)

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi

Akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

Sub Topik 5. Penguatan daya saing regional
Tabel 4. 13. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Penguatan daya
saing regional.
2016
2017
2018
2019
2020
Road Map
1). Kajian potensi
1). Mapping potensi 1). Pengembangan 1). Permodelan
1). Implementasi dan
sumber daya
sumber daya
sumber daya
sumber daya
evaluasi sumber
manusia kreatif
manusia kreatif
manusia kreatif
manusia kreatif
daya manusia
dalam penguatan
dalam penguatan
dalam penguatan
dalam penguatan
kreatif dalam
daya saing
daya saing
daya saing
daya saing
penguatan daya
2). Kajian kinerja
2). Mapping kinerja 2). Pengembangan 2). Permodelan
2). Implementasi
dan
saing
keuangan dalam
keuangan dalam
kinerja keuangan
kinerja keuangan
evaluasi kinerja
peningkatan daya
peningkatan daya
dalam
dalam
keuangan dalam
saing.
saing.
peningkatan daya
peningkatan daya
peningkatan daya
saing.
saing.
saing.
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3). Kajian strategi
3). Mapping strategi 3). Pengembangan 3). Permodelan
3). Implementasi dan
pemasaran dalam
pemasaran dalam
strategi
strategi
evaluasi strategi
penguatan daya
penguatan daya
pemasaran dalam
pemasaran dalam
pemasaran dalam
saing
saing
penguatan daya
penguatan daya
penguatan daya
saing
saing
saing
Desain
Desain
Model
Model
Rekomendasi
implementasi
Rancangan
Rancangan
pengembangan
terimplementasi
model dan evaluasi

Target Riset

Indikator

Publikasi ilmiah

Kinerja
Utama
(luaran)

-Nasional
-Internasional

Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti

- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

5

6

6

2
3
6
3
3
3
1
1
2
3
80 jt
250 jt
350 jt
PDP (2)
PDP (3)
PDP (5)
PPT (1)
PPT (2)
PPT (3)
Fundamental (1)
Fundamental (2)
Fundamental (3)
Stranas unggulan (1) Stranas unggulan (1) Stranas Unggulan
(1) Rapid (1)

7

7
7
5
2
3
500 jt
PDP (8)
PPT (5)
Fundamental (5)
Stranas Unggulan
(1) Rapid (1)
MP3EI (1)
Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

6
4
2
3
400 jt
PDP (7)
PPT (4)
Fundamental (4)
Stranas Unggulan
(1) Rapid (1)
MP3EI (1)
Kerja sama riset

Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Sinas
Program Demen
Kelompok studi

Sinas
Kelompok studi

Sinas
Kelompok studi

Sinas
Kelompok studi

Akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen

akuntansi, dan
manajemen
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4.3.5. Rumpun Ilmu Pendidikan
Topik Riset
Bidang unggulan yang dikembangkan difokuskan pada topik Pemberdayaan Pendidikan
Berkarakter. Unit kerja utama yang akan melaksanakan bidang tersebut adalah Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan yang terdiri dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,
pendidikan Bahasa Inggris dan pendidikan Matematika, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru
Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Guru Raudhotul Atfaal, Pendidikan Bahasa Arab, Magister
Pendidikan Islam dan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Isu-isu Strategis
Pemerintah secara sungguh-sungguh menyiapkan perwujudan kehidupan masyarakat yang
cerdas, berbudaya dan beraadab dan mentransformasikan masyarakat menuju peradaban modern
yang canggih, madani dan unggul. Kondisi tersebut perlu dipersiapkan agar Indonesia dapat lebih
maju.

Permasalahan
Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh ilmu pendidikan adalah masih banyak modelmodel pendidikan inovatif yang belum terimplementasikan dalam dunia pendidikan dan belum
ditemukannya model-model pendidikan inovatif yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia

Kerangka Pikir
Solusi yang perlu dipersiapkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah (1)
meningkatkan kemampuan peneliti, (2) mengimplemtasikan model-model pendidikan inovatif, (3)
mendorong pelaku pendidikan melakukan riset agar lahir inovasi dan kreasi, (4) menemukan model
pendidikan inovatif yang sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Topik riset pendidikan
dibagi dalam beberapa sub topik, masing-masing sub topic dijelaskan sebagai berikut :
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Sub Topik 1. Pengembangan model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.
Tabel 4. 9. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik model
pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia.
2016
Perancangan
strategi
pembelajaran
bahasa dan sastra
Indonesia

Road Map

Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti

- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT

5
2
3
-

2017

2018

2019

2020

Perancangan
strategi
pembelajaran
bahasa dan sastra
Indonesia

Implementasi
Model
pembelajaran
bahasa dan sastra
Indonesia

Implementasi dan
evaluasi Model
pembelajaran
bahasa dan sastra
Indonesia

Implementasi dan
evaluasi Model
pembelajaran
bahasa dan sastra
Indonesia

Desain
Rancangan

Model
terimplementasi

Model
terimplementasi

Rekomendasi
implementasi
model

6
3
3
1
2

6
3
3
1
3

7
3
4
2
3

7
3
5
2
3

100 jt
PPT (2)
Fundamental (1)

250 jt
PPT (3)
Fundamental (1)

325 jt
PPT (3)
Fundamental (1)
PPS (1)
PUPT (1)

725 jt
PPT (3)
Fundamental (1)
PPS (1)
PUPT (1)

725 jt
PPT (3)
Fundamental (1)
PPS (1)
PUPT (1)

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Sinas
Program Demen

Sinas
Program Demen

Sinas
-

Sinas
-

Sinas
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Unit Kerja Yang Terlibat

Kelompok studi
pendidikan
bahasa dan sastra
Indonesia

Kelompok studi
pendidikan
bahasa dan sastra
Indonesia

Kelompok studi
pendidikan
bahasa dan sastra
Indonesia

Kelompok studi
pendidikan
bahasa dan sastra
Indonesia

Kelompok studi
pendidikan
bahasa dan sastra
Indonesia

57

Sub Topik 2. Pengembangan rancangan system pembelajaran matematika.
Tabel 4. 10. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pengembangan
rancangan system pembelajaran matematika
2016
2017
2018
2019
2020
Implementasi
Implementasi
Implementasi
Perancangan
Perancangan
Road Map
Model
Model
Model
system
system
pembelajaran
pembelajaran
pembelajaran
pembelajaran
pembelajaran
matematika
matematika
matematika
matematika
matematika
Target Riset
Desain
Desain
Model
Model
Rekomendasi
Rancangan
Rancangan
terimplementasi
terimplementasi
implementasi
model
Indikator
Publikasi ilmiah
Kinerja
-Nasional
5
6
6
7
7
-Internasional
Utama (
2
3
6
6
7
Luaran)
Buku Teks/ajar
3
3
3
4
5
1
1
2
2
HKI/Paten
2
3
3
3
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
78 jt
186 jt
195 jt
250 jt
350 jt
Sumber Dana
- Ditlitabmas
PPT (2)
PPT (3)
PPT (3)
PPT (3)
PPT (3)
Dikti
Fundamental (1)
Fundamental (2)
Fundamental (2)
Fundamental (2)
Fundamental (2)
Stranas (1)
Stranas (1)
Stranas (1)
Stranas (1)
- Pemda dan
Kerja sama riset
Kerja sama riset
Kerja sama riset
Kerja sama riset
Kerja sama riset
Kementerian terkait
- Kemenristek
Sinas
Sinas
Sinas
Sinas
Sinas
- Internal PT
Program Demen
Program Demen
Kelompok studi
Kelompok studi
Kelompok studi
Kelompok studi
Kelompok studi
Unit Kerja Yang Terlibat
Pendidikan
matematika

Pendidikan
matematika

Pendidikan
matematika

Pendidikan
matematika

Pendidikan
matematika
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Sub Topik 3. Pengembangan rancangan system pembelajaran bahasa inggris.
Tabel 4. 11. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pengembangan
rancangan system pembelajaran bahasa inggris

Road Map

Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT

2016

2017

2018

2019

2020

Perancangan
system
pembelajaran
bahasa inggris

Perancangan
system
pembelajaran
bahasa inggris

Implementasi

Implementasi

Implementasi

Model
pembelajaran
bahasa inggris

Model
pembelajaran
bahasa inggris

Model
pembelajaran
bahasa inggris

Desain
Rancangan

Desain
Rancangan

Model
terimplementa si

Model
terimplementa si

Rekomendasi
implementasi
model

5
2
3
78 jt
PPT (2)
Fundamental (1)

6
3
3
1
2
186 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

6
6
3
1
3
195 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

7
6
4
2
3
250 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

7
7
5
2
3
350 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen

Kerja sama riset
Sinas
Program Demen

Kerja sama riset
Sinas
-

Kerja sama riset
Sinas
-

Kerja sama riset
Sinas
-
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Unit Kerja Yang Terlibat

Kelompok studi

Kelompok studi

Kelompok studi

Kelompok studi

Kelompok studi

Pendidikan
bahasa inggris

Pendidikan
bahasa inggris

Pendidikan
bahasa inggris

Pendidikan
bahasa inggris

Pendidikan
bahasa inggris
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4.3.6 Rumpun Ilmu Matematika
Topik Riset
Bidang unggulan yang dikembangkan difokuskan pada topik Matematika Terapan,
Computer science, dan Statistik. Unit kerja utama yang akan melaksanakan bidang tersebut adalah
Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
Isu-isu Strategis
Era digital yang membuka peluang besar bagi perkembangan computer science, tentu saja
semuanya dilatarbelakangi oleh matematika sebagai pondasi keilmuannya. Pemanfaatan teknologi
dalam pengolahan big data harusnya mampu memberi wacana untuk berkembangnya keilmuan ini.
Terbukanya peluang riset yang besar dibidang BioMathematics juga merupakan penerapan
matematika dengan menggunakan data-data biologi, melibatkan keseluruhan aspek matematika
terapan dan computer science, akan membantu memecahkan masalah-masalah epidemiologi dan
lain-lainnya yang berkontribusi besar dibidang biologi, kesehatan dan obat. Ketiga bidang tersebut
perlu dipersiapkan untuk menjawab tantangan ke depan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Permasalahan
Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh peneliti adalah tidak adanya dukungan fasilitas
yang memadai dari pihak universitas, misalnya laboratorium komputasi dan akses jurnal
internasional. Semua riset di bidang matematika terutama computer science sangat bersandar pada
komputasi dengan spesifikasi yang sesuai standart. Tanpa sarana itu, mustahil bisa dihasilkan riset
yang bagus, karena untuk simulasi programnya tidak akan bisa berjalan, apalagi melibatkan big data,
perlu banyak pembenahan untuk menjadi lebih baik.

Kerangka Pikir
Solusi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi agenda Masyarakat Peneliti bidang
matematika 2020 adalah: (1) meningkatkan kemampuan peneliti, (2) Menyediakan fasilitas
penunjang untuk riset terutama laboratorium komputasi yang memadai agar lahir inovasi dan
kreatifitas yang lebih, (3) Meningkatkan jumlah publikasi
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Sub Topik 1. Pemodelan Matematika untuk permasalahan kehidupan sehari-hari
Tabel 4. 12. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Rumpun Ilmu
Matematika
2016
Analisis dan
Interpretasi Model
Matematika pada
kesehatan

Road Map

Target Riset

Mengembangkan
dan
Menginterpretasikan
Model Matematika

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT

2017

2018

2019

2020

Analisis dan
Interpretasi Model
Matematika pada
kesehatan

Analisis dan
Interpretasi Model
Matematika
perikanan

Analisis dan
Interpretasi Model
Matematika pada
pertanian

Analisis dan
Interpretasi Model
Matematika dan
kontrol optimum

Mengembangkan
dan
Menginterpretasikan
Model Matematika

Mengembangkan
dan
Menginterpretasikan
Model Matematika

Mengembangkan
dan
Menginterpretasikan
Model Matematika

Mengembangkan
dan
Menginterpretasikan
Model Matematika

4
1
2
1
-

4
1
2
1
-

5
2
3
2
-

6
2
3
2
-

4
1
50 jt
PPT (2)
Fundamental (1)

100 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

150 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

200 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

250 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Sinas
-

Sinas
-

Sinas
-

Sinas
-

Sinas
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Unit Kerja Yang Terlibat

Kelompok studi
matematika

Kelompok studi
matematika

Kelompok studi
matematika

Kelompok studi
matematika

Kelompok studi
matematika

Sub Topik 2. Bioinformatika dalam bidang epidemiologi dan drug design
Tabel 4. 13. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik Pengembangan
rumpun ilmu computer science
2016
2017
2018
2019
2020
Analisis Sequence
Perbandingan
Penggunaan
Analisis
Analisis ligan
Road Map
DNA maupun
metode dibidang
metode
konfigurasi
reseptor untuk
protein dari dua
epidemiologi
matematika,
struktur protein
drug design
virus dengan
dengan metode
statistika, dan
dengan metode
dengan metode
matematika,
Metode
teknik informatika
matematika dan
matematika dan
statistika dan
matematika dan
untuk kasus
teknik
komputasi
komputasi
komputasi
epidemi yang lain
informatika
Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti

Diperoleh hasil
similarity dari dua
virus

Diperoleh metode
terbaik yang lebih
cepat dan akurat

Diperoleh metode
terbaik yang lebih
cepat dan akurat

Diperoleh
konfigurasi
struktur protein
terbaik

Diperoleh posisi
terbaik dengan
energi afinitas
terkecil untuk
prediksi obat

5
2
3
78 jt
PPT (2)
Fundamental (1)

6
3
3
1
2
186 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

6
6
3
1
3
195 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

7
6
4
2
3
250 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

7
7
5
2
3
350 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)
63

- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Sinas
Program Demen
Kelompok studi
matematika

Sinas
Program Demen
Kelompok studi
matematika

Sinas
Kelompok studi
matematika

Sinas
Kelompok studi
matematika

Sinas
Kelompok studi
matematika

Sub Topik 3. Data Mining
Tabel 4. 14. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topikMode Data
Mining
2016

Road Map

Target Riset

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan

Studi komparasi
metode
preprocessing data

2017
Data warehouse
design

Mendapatkan
Desain
metode terbaik pada Rancangan data
preprocessing data. warehouse

2
50jt

3
1
1
150 jt

2018

2019

Clasification
frequent Pattern

Clustering high
dimensional data

Mendapatkan
aturan asosiasi

Mendapatkan
analisis cluster
pada data dimensi
tinggi

3
1
2
250 jt

4
2
2
1
350 jt

2020
Data mining
application in
science and
enginering
Aplikasi data
mining pada
bidang sains
dan teknik.
4c
2
3
1
450 jt
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Sumber Dana

- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT

Unit Kerja Yang Terlibat

PPT (2)
Fundamental (1)

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
matematika
FMIPA

PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)
Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
matematika
FMIPA

PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)
Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
matematika
FMIPA

PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)
Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
matematika
FMIPA

PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)
Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
matematika
FMIPA

Sub Topik 4: Statistika
Tabel 4. 15. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari sub topik rumpun ilmu
statistika
2016

2017

2018

2019

2020

Road Map

Pengembangan
statistika teori

Pengembangan
statistika
kesehatan

Pengembangan
statistika industri
dan ekonomi

Pengembangan
statistika
komputasi

Pengembangan
geostatistika

Target Riset

Implementasi model Implementasi model Implementasi
statistika dan
statistika dan
model statistika
estimasinya
estimasinya
dan estimasinya

Implementasi
model statistika
dan estimasinya

Implementasi
model statistika dan
estimasinya

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna

3
-

3
1
1
-

4
1
1
-

4
2
2
1
-

4
2
2
1
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Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT
Unit Kerja Yang Terlibat

30 jt
PPT (2)
Fundamental (1)

70 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

100 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

200 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

250 jt
PPT (3)
Fundamental (2)
Stranas (1)

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
Matematika FMIPA

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
Matematika FMIPA

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
Matematika FMIPA

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
Matematika FMIPA

Kerja sama riset
Sinas
Kelompok studi
Matematika FMIPA
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4.3.7. Rumpun Ilmu Bahasa
Topik Riset
Bidang unggulan yang dikembangkan difokuskan pada topik pengembangan bahasa dan
satra. Unit kerja utama yang akan melaksanakan bidang tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Fakultas Pendidikan Agama Islam, dan Program Pascasarjana yang terdiri dari program
studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab,
dan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Isu-Isu Strategis
Bahasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Hal ini tentu
berpengaruh pula pada munculnya berbagai ragam bahasa. Dengan demikian, perlu adanya
penelitian yang mampu mengungkap karakteristik dan kaidah bahasa-bahasa tersebut serta perlu
adanya pemertahanan bahasa baku sebagai ciri khas bahasa keilmuan dalam situasi resmi.

Permasalahan
Munculnya berbagai ragam bahasa menimbulkan banyak permasalahan: (1) tidak adanya
informasi tentang karakteristik dan kaidah bahasa-bahasa ragam baru, (2) tidak adanya informasi
tentang karakteristik sastra mutakhir, dan (3) timbulnya hambatan dalam pembinaan bahasa dan
sastra.

Kerangka Pikir
Solusi yang perlu dipersiapkan untuk mengembangkan bahasa dan sastra di Indonesia
adalah (1) meningkatkan kemampuan peneliti, (2) meningkatkan kerja sama dengan pihak lain, (3)
mendorong masyarakat melakukan riset agar lahir inovasi dan kreasi, (4) menemukan ragam bahasa
baru dan sastra mutakhir. Topik riset bahasa dibagi dalam beberapa subtopik, masing-masing
subtopik dijelaskan sebagai berikut :
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Sub Topik. Pengembangan ilmu bahasa dan sastra
Tabel 4. 16. Road map, jumlah dana yang diperlukan, indikator kinerja utama, dan sumber daya yang terlibat dalam penelitian dari subtopik pengembangan
bahasa dan satra.
2016

2017

2018

2019

Road Map

Pengidentifikasia
n ragam bahasa
baru dan sastra
mutakhir

Pengklasifikasian
ragam bahasa
baru dan sastra
mutakhir

Pengklasifikasia
n ragam bahasa
baru dan sastra
mutakhir

Target Riset

Ragam bahasa
baru dan sastra
mutakhir
terindentifikasi

Ragam bahasa baru
dan sastra mutakhir
terklasifikasi

Ragam bahasa baru Ragam bahasa baru Ragam bahasa
dan sastra mutakhir dan sastra mutakhir baru dan sastra
terklasifikasi
tersosialisasi
mutakhir
tersosialisasi

Indikator
Kinerja
Utama (
Luaran)

Publikasi ilmiah
-Nasional
-Internasional
Buku Teks/ajar
HKI/Paten
Teknologi Tepat Guna
Jumlah Dana yang diperlukan
Sumber Dana
- Ditlitabmas
Dikti
- Pemda dan
Kementerian terkait
- Kemenristek
- Internal PT

3
1
1
-

3
1
1
1
1

Pengembangan
ragam bahasa
baru dan sastra
mutakhir

2020

3
1
1
1
1

Pengembangan
ragam bahasa
baru dan sastra
mutakhir

3
1
1
1
1

3
1
1
1
1

100 jt
Fundamental

100 jt
Fundamental

500 jt
Fundamental
PUPT
PPS

500 jt
Fundamental
PUPT
PPS

500 jt
Fundamental
PUPT
PPS

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Kerja sama riset

Sinas
Program Demen

Sinas
Program Demen

Sinas
-

Sinas
-

Sinas
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Unit Kerja Yang Terlibat

Prodi pend.
bahasa dan sastra
Indonesia (S-1,
S-2), Inggris,
Arab

Prodi pend.
bahasa dan sastra
Indonesia (S-1,
S-2), Inggris,
Arab

Prodi pend.
bahasa dan sastra
Indonesia (S-1,
S-2), Inggris,
Arab

Prodi pend.
bahasa dan sastra
Indonesia (S-1,
S-2), Inggris,
Arab

Prodi pend.
bahasa dan sastra
Indonesia (S-1,
S-2), Inggris,
Arab
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BAB V
PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA
5.1. Estimasi Biaya
Berdasarkan pada hasil rapat senat yang dituangkan dalam Peraturan Universitas Islam Darul
‘Ulum Lamongan Nomor : 2 Tahun 2016 tertanggal 17 Juni 2016 telah disyahkan Bidang- bidang
yang akan dijadikan fokus penelitian unggulan Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan terdiri
dari 4 topik sebagaimana tercantum dalam bab IV.
Senat Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan telah memutuskan Rencana Induk Penelitian yang
dijadikan payung penelitian adalah Inovasi Teknologi, Kearifan Lokal dan Budaya serta Entrepreneur.
Sebagai konsekuensi untuk mewujudkan berbagai topik riset unggulan tersebut dibutuhkan anggaran
sebagaimana tertera pada Tabel 5.1.
Tabel 5. 1. Jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan berbagai topik riset unggulan tahun
2016-2020
SUB
TOPIK

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL
BIAYA
TAHUN
2016-2020

3

650 jt

900 jt

1,05 M

1,2 M

1,7 M

5,5 M

1

150 jt

200 jt

250 jt

300 jt

350 jt

1,25 M

1

100 jt

250 jt

350 jt

450 jt

500 jt

1,65 M

4

208 jt

506 jt

695 jt

1M

1,3 M

3,709 M

Pemberdayaan produk lokal
dan penguatan
kelembagaan untuk
peningkatan daya saing
dipasar domestik dan
ASEAN.

5

414 jt

986 jt 1,295 M

1,6 M

2,2 M

6,495 M

Pendidikan berkualitas dan
berkarakter

3

406 jt

697 jt

1,425 M

4,868 M

Biaya yang diperlukan (RUPIAH)
TOPIK RISET
Legislasi dan
pengembangan hukum
nasional yang
berdampak internasional
Pertanian Berkelanjutan
Teknologi berkelanjutan,
inovatif dan mendukung
industrialisasi
Pemodelan matematika,
ilmu komputer dan
statistika dalam
industrialisasi, teknologi
dan kesehatan.

1,115 M 1,225 M
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Pengembangan bahasa
dan sastra

2

19

Jumlah

100 jt

100 jt

500 jt

500 jt

500 jt

1,7 M

2,028 M 3,639 M 5,255 M 6,275 M

7,975 M

25,172 M

JUMLAH BIAYA KESELURUHAN SELAMA TAHUN 2016-2020

25,172 M

5.2. Sumber dana
Topik-topik riset unggulan yang telah dirumuskan dalam bab IV dalam pelaksanaannya
membutuhkan dana. Institusi (Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan) berkewajiban untuk
mengupayakan sumber dana tersebut melalui hibah riset dari berbagai pihak. Hasil Rekapitulasi
sumber dana yang diharapkan seperti pada Tabel 5.2.
Tabel 5. 2. Rekapitulasi sumber dana yang diharapkan
∑ Biaya yang diharapkan (% dari total dana)
SUMBER DANA
2016

2017

2018

2019

2020

90

70

60

50

50

-

10

20

20

30

5

10

10

10

10

Swasta/Industri

-

5

5

20

20

Internal Perguruan Tinggi

5

5

5

0

0

Ditlitabmas-Dikti Kementrian
Kementerian Riset dan
Pendidikan dan Kebudayaan
Teknologi
Pemerintah(KemRistek)
Pusat dan
Daerah
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BAB VI PENUTUP
Rencana Induk Penelitian Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan disusun secara
terintegrasi antara LPPM dengan lembaga, pusat studi, fakultas, jurusan dan program studi,
laboratorium dan unit-unit terkait yang berada dibawah Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan.
Pelaksanaan dari Rencana Induk Penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada

Masyarakat

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan. Sumber

dana

untuk melaksanakan program-program penelitian yang telah dirumuskan dalam RIP diusahakan
dari berbagai sumber baik internal Universitas Islam Darul ‘Ulum maupun eksternal.
Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada ;
1.

Rektor, Wakil Rektor bidang Akademik, Wakil Rektor bidang Administrasisi Umum,
Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor bidang Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

2.

Senat Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan atas dukungannya sehingga dapat
dilaksanakan Rapat Senat untuk menetapkan Rencana Induk Penelitian - Universitas Islam
Darul ‘Ulum Lamongan tahun 2016-2020,

3. Dekan FP, FT, FMIPA, FKIP, FISIP, FAI, FH dan FE beserta ketua jurusan/program studi
dilingkungan fakultas masing-masing atas kontribusinya dalam menentukan topik riset,
road map, indikator kinerja, dan perkiraan biaya yang diperlukan untuk meraih tujuan riset
tersebut.
Ucapan terima kasih diberikan kepada tim penyusun Rencana Induk Penelitian (RIP)
yang terdiri dari :
1. Ir. Choirul Anam, M.P.( Koordinator Tim sekaligus sebagai ketua LPPM )
2. D r . Sayekti Suindyah D, SE. MM. (Sekretaris LPPM sebagai anggota).
3. D r . Syamsul Ghufron, MSi. ( Direktur Pasca Sarjana sebagai anggota)
4. Dwi Setyawan, SPd. ( Staf LPPM sebagai anggota)
Semoga Rencana Induk Penelitian yang telah disusun ini dapat digunakan sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam pelaksanaan dan pengembangan penelitian di
Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan tahun 2016 hingga 2020.
Lamongan, 20 Oktober 2016
Ketua LPPM,

Ir. Choirul Anam,MP.
NPP: 89020018
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