PRAKATA

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/ Ida Sang Hyang widhi Wasa
karena atas berkat rahmatnya akhirnya Rencana Induk Penelitian 2016-2020 di Universitas
Pendidikan Nasional (Undiknas) dapat tersusun.
Rencana Induk Penelitian Undiknas 2016-2020 ini sebagai pengganti rencana induk
penelitian Undiknas 2012-2015 setelah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan,
disusun berdasarkan pengelolaan penelitian, kekuatan sumberdaya peneliti, kelengkapan sarana dan
prasarana penunjang penelitian serta produk penelitian yang akan dihasilkan. Beberapa unggulan
penelitian yang dominan baik produk maupun outcome secara kuantitas dan kualitas, maupun
potensi sumber daya yang ada selama 4 tahun terakhir 2012-2015 dijadikan dasar dalam
penyusunannya. Rencana Induk ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pengembangan
penelitian kedepan, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, target dan sasaran
kegiatan penelitian di Undiknas serta mendukung tercapainya visi inovasi Indonesia tahun 2025.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran
Universitas Pendidikan Nasional adalah perguruan tinggi swasta terbaik di daerah Bali dan
NTB dan NTT dalam bidang penelitian, tata kelola dan kemahasiswaan. Hal itu ditandai dengan
diperolehnya akreditasi A oleh Undiknas-Denpasar. Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan
yang jelas tentang pengembangan penelitian di Univeristas maka disusun Rencana Strategis
Penelitian (Rencana Induk Penelitian) tahun 2016-2020 sebagai pengganti sekaligus pengembangan
Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pendidikan Nasional tahun 2012-2015 yang tengah
berlangsung. Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional akan dijalankan secara
bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja lembaga
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Undiknas dengan melibatkan seluruh unit-unit
pendukung dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Road map penelitian dalam Rencana Induk ini
disusun berdasarkan kinerja penelitian dosen Undiknas dalam empat tahun terakhir (tahun 2012
sampai dengan tahun 2015) serta payung penelitian dimasing-masing Fakultas dan / atau Pusat
kajian dan Agenda Riset Undiknas 2012-2015.
Prosedur pemetaan penelitian tersebut melibatkan pimpinan-pimpinan Fakultas dan unit
kerja di bawahnya dengan mendata penelitian-penelitian yang telah dihasilkan serta produk
penelitian lain (publikasi, HKI, teknologi tepat guna, proseding, buku ajar) dalam 4 tahun terakhir,
mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Beberapa unggulan penelitian yang dominan baik
produk maupun outcome secara kuantitas dan kualitas, maupun potensi sumber daya yang ada akan
dijadikan prioritas untuk diusulkan menjadi program yang akan dijalankan pada Rencana Induk
Penelitian tersebut di atas.
Peta jalan penelitian yang akan diusulkan dalam Rencana Induk Penelitian diharapkan dapat
menjalankan program penelitian yang dibutuhkan oleh Univertas Pendidikan Nasional dengan
melihat analisa dan hasil evaluasi diri institusi dalam hal pengembangan penelitian. Penelitian
unggulan tersebut diharapkan juga dapat menyatukan sebagian besar pengembangan bidang
penelitian ditingkat Universitas yang dirangkum dalam Rencana Strategi dan RENOP. Beberapa
permasalahan dalam pengelolaan penelitian, kekuatan sumber daya peneliti, kelengkapan sarana
dan prasarana penunjang penelitian serta produk penelitian yang akan dihasilkan menjadi tolak ukur
pengusulan Rencana Induk Penelitian di dalam Sidang Senat Undiknas. Penelitian unggulan yang
diusulkan dalam Rencana Induk Penelitian harus dapat dilaksanakan oleh sebagian besar dosen
yang memiliki kompetensi dan bidang keilmuan yang multi disiplin, dengan pertahapan
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merumuskan topik penelitian utama, kemudian dijabarkan menjadi sub-topik penelitian dengan
lintas multi disiplin.
Tujuan dari Rencana Induk Penelitian ini harus dapat menjawab permasalahan pengelolaan
dan pengembangan penelitian ditingkat Universitas, seperti memberikan arah kebijakan
pengembangan penelitian kedepan, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, target dan
sasaran kegiatan penelitian Universitas Pendidikan Nasional serta mendukung tercapainya Visi
Inovasi Indonesia tahun 2025.
Penyusunan dokumen Rencana Induk didasarkan pada dokumen rencana strategis Undiknas
tahun 2010-2020, rencana induk pengembangan Undiknas dan keputusan senat tentang
pengembangan penelitian di Undiknas. Visi-misi Universitas dapat dijelaskan sebgai berikut:
VISI UNDIKNAS
Visi Undiknas Denpasar adalah:”Menjadi universitas unggul di bidang pendidikan dan
pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita
Karana serta berperan aktif dalam meningkatkan IPTEKS, peradaban, serta mampu
menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan bermoral Pancasila”

MISI UNDIKNAS
1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk menghasilkan mahasiswa atau peserta
didik menjadi manusia yang berkualitas dan visioner, berkemampuan akademik
tinggi, bermartabat, berkepribadian kuat, profesional, berjiwa entrepreneur serta
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjadi agen pembaharuan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan,
teknologi, humaniora dan seni, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional
serta mengupayakan pemanfaatan kemajuan IPTEKS untuk meningkatkan taraf
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat pula memperkaya kebudayaan
daerah dan nasional.
3. Sebagai pelopor pelaksanaan Tri Hita Karana dalam mengimplementasikan
Tridharma Perguruan Tinggi.

Komitmen Undiknas dalam pengembangan penelitian tercantum dalam visi-misi Undiknas
untuk menjadikan Universitas terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang
berkeunggulan di bidang IPTEK harus dilaksanakan melalui pengembangan penelitian oleh civitas
akademika, serta misi untuk menyelenggarakan pendidikan, pendidikan, penelitian dan pengabdian
pada masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional yang selaras dengan falsafah
Universitas dengan didasarkan pada nilai-nilai keilmuan dan Tri Hita Karana. Komitmen tersebut
juga telah dijabarkan dalam tujuan dan renstra universitas terutama dalam bidang penelitian. Salah
satu bagian dari tujuan Undiknas adalah Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat
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melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah sehingga
dapat dipertanggungjawabkan secara logis berlandaskan konsep Tri Hita Karana.

Tujuan Undiknas
1. Menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan berkualitas tinggi dan kredibel serta
selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian kuat dan memiliki jiwa
entrepreneur, berwawasan global, disiplin, memiliki etos kerja dan produktivitas tinggi,
sehingga menjadi tenaga akademisi dan profesi yang unggul, tangguh dan mampu
bersaing, baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat internasional.
2. Menghasilkan dan/atau mengembangkan IPTEKS untuk memenuhi tuntutan
perkembangan peradaban manusia serta untuk mendorong pembangunan bangsa dan
negara.
3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan
konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah sehingga dapat
dipertanggungjawabkan secara logis berlandaskan konsep Tri Hita Karana.
4. Menjadikan Undiknas Denpasar sebagai centre of excellence yang berdaya saing unggul,
baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
5. Menjadi mitra pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan dan mewujudkan
program-program pembangunan, baik di daerah maupun di tingkat nasional.

Rektor
Undiknas
Rencana
Induk Penelitian

Undiknas mengacu

kepada aspek pengembangan Tridharma

Perguruan Tinggi dan kerjasama institusi. Rencana Induk Penelitian tersebut harus berorientasi
program dengan mempertimbangkan perbaikan kinerja dari waktu ke waktu. Rencana Induk
Penelitian juga memperhatikan aspek keterjangkauan artinya rencana strategis harus dapat
Prof. Gede Sri Darma, D.B.A
diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu. Salah satu Rencana Induk Penelitian Universitas
Rektor Undiknas
yang berkaitan dengan penelitian adalah bidang kerjasama yang meliputi dua aspek. Pertama,

Surat Kabar
peningkatan
jejaring riset dengan perguruan tinggi bermutu dan instansi dalam/ luar negeri dan
kedua, aspek peningkatan kerjasama dengan instansi/ lembaga baik dalam maupun luar negeri.
Silahkan daftarkan email anda, untuk mendapatkan info seputaran Undiknas
Dalam merealisasikan rencana strategis guna meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu ini

Berita
Terbarustrategi umum yang komprehensif, sehingga tercapainya tujuan masingtentu
perlu dirumuskan
masing jurusan dan unit-unit kerja juga tercapainya tujuan universitas serta tercapainya masing19 October 2016. 09:20 “Taksu” Undiknas, Wali Kota Rai Mantra “Urung” ke Yogyakarta,
masing
jangka
pendek
juga menunjukkan
tercapainya
tujuan
panjang.
Hadiritujuan
Golden
Wedding
Anniversary
Pendiri Utama
Perdiknas
19jangka
October
2016. 09:14 HUT
Perkawinan Emas Pendiri Utama Undiknas Drs. K. Sambereg, M.M. dan Ni Nyoman Kundri
Dalam rangka mendukung visi, misi tujuan dan sasaran, pada tahun 2012-2016 Kepala Pusat
Dihadiri Wali Kota Rai Mantra 13 September 2016. 13:06 Undiknas University Berhasil
Penelitian
Pengabdian
Kepada
Masyarakat
telah
menetapkan
Agenda Riset
Menjadi dan
Peserta
Terbaik dalam
Pelatihan
Calon(P3M)
PelatihUndiknas
SPMI yang
Diadakan
oleh Kemenristek
Dikti di Mataram
dan Pengembangan IPTEKS Undiknas. Pengembangan program penelitian dan pengembangan
Semua Berita
IPTEKS di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional diformulasikan ke dalam payung besar
penelitian dan pengembangan IPTEKS Undiknas yaitu “Analisis Kebijakan Pemerintah Berbasis
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Tri Hita Karana”. Untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan tersebut, Agenda Riset dan
Pengembangan IPTEKS Undiknas ditetapkan sebagai berikut:
1. Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Pajak
2. Pengembangan Lembaga Keuagan Mikro (LKM) dalam ekonomi global
3. Ketahanan Energi dan Energi terbarukan
4. Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum pada Masyarakat
5. Kajian administrasi negara dan komunikasi berbasis Tri Hita Karana
Agenda Riset dan Pengembangan IPTEKS Universitas Pendidikan Nasional merupakan
dokumen yang disusun untuk memberikan arah prioritas kegiatan, target dan indikator capaian
kegiatan pengembangan IPTEKS di lingkungan Universitas Pendidikan Nasiona, dalam suatu
proyeksi capaian jangka panjang. Agenda Riset dan Pengembangan IPTEKS Universitas
Pendidikan Nasional dilaksanakan untuk mengakomodasi sumbangan pemikiran yang substantif
dari segenap perwakilan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan (Jurusan, Fakultas, Pusat kajian,
Lembaga) dan berbagai program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional, pemerintah,
pelaku usaha/industri, serta stakeholders terkait. Kedelapan bidang utama Agenda Riset dan
Pengembangan Universitas Pendidikan Nasional tersebut telah dilaksanakan sampai dengan tahun
2015 yang difasilitasi dalam skim penelitian internal Undiknas.

1.2. Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Undiknas dalam
mengelola kegiatan penelitian berdasarkan pada 8 (delapan) standar yang ditetapkan oleh Direktorat
Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia meliputi:
a. Standar hasil, kegiatan penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.Bentuk Diseminasi (Luaran):
Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding). Produk yang langsung dapat dimanfaatkan, Teknologi
Tepat Guna (TTG), Rekayasa sosial, karya seni, model, dll. Buku ajar, bahan ajar, monograf,
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi.
b. Standar Isi, kegiatan penelitian dilakukan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian
meliputi: (1) Materi penelitian dasar: berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; (2) Materi penelitian
terapan: berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi
masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
c. Standar proses, proses kegiatan penelitian meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai
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dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian oleh
mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
d. Standar penilaian, kegiatan penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Beberapa prinsip penilaian yang digunakan meliputi: (1) Prinsip edukatif: memotivasi peneliti
agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) Prinsip objektif: bebas dari pengaruh
subjektivitas;(3) Prinsip akuntabel : prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (4)
Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku
kepentingan.
e. Standar peneliti, kegiatan penelitian dilakukan dengan kompetensi peneliti wajib menguasai
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat
kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan
melaksanakan penelitian.
f. Standar sarana dan prasarana, kegiatan penelitian harus didukung Laboratorium, studio, kebun
percobaan, bengkel kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar mutu,
kesehatan dan keselamatan. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Sarana
dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama serta kantor
kelembagaan penelitian.
g. Standar pengelolaan, kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh suatu lembaga penelitian
dengan kewajiban kelembagaan penelitian meliputi : (1) Menyusun dan mengembangkan
program penelitian sesuai Renstra Penelitian PT; (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan,
panduan, dan SPMI penelitian PT;(3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;(4) Melaksanakan
Monev penelitian;(5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;(6) Memfasilitasi peningkatan
kemampuan peneliti; (7) Sistem penghargaan; dan (8) Menyusun laporan kegiatan penelitian.
h. Standar pendanaan dan pembiayaan, kegiatan penelitian dilakukan dengan sumber dana
penelitian dari : (1) Dana pemerintah; (2) Dana internal perguruan tinggi : (a). Perencanaan; (b)
Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e) Diseminasi hasil; (f) Peningkatan
kapasitas peneliti; (g) Insentif publikasi dan HKI. (3)Dana kerjasama penelitian dan (4) Dana
masyarakat.
Disamping berbagai dasar yang telah disebutkan diatas, penetapan Rencana Strategis
Penelitian Universitas Pendidikan Nasional juga dilaksanakan melalui Rapat Senat Universitas
Pendidikan Nasional. Dari hasil rapat senat tersebut telah dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas
Pendidikan Nasional yang telah menetapkan bahwa Rencana Induk Penelitian Universitas
Pendidikan Nasional adalah: “Analisis Kebijakan Pemerintah Berbasis Tri Hita Karana”
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1.3 Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi
Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Pendidikan Nasional ini merupakan rencana
penelitian dan pengembangan untuk periode 2016-2020. Rencana Induk Penelitian (RIP) dibangun
berdasarkan visi Undiknas yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang
kondisi ideal penelitian dan pengembangan masa depan yang ingin dicapai dengan
mempertimbangkan

potensi

yang

dimiliki,

permasalahan

yang

dihadapi

dan

berbagai

kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi
tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai empat tahun
kedepan.
Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk
mencapainya. Skenario yang dimaksud meliputi strategi dan program pengembangan yang perlu
ditempuh, beserta Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP). Untuk mewujudkan efektivitas,
integrasi, dan sinergitas kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian di Undiknas, maka
dibutuhkan adanya suatu strategi. Strategi dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap
yang merupakan pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran peningkatan kualitas
daya saing Undiknas di era global. Tema pokok penelitian dan pengembangan Undiknas untuk
kurun waktu 2016 hingga 2020 adalah Pengembangan IPTEKS Berbasis Tri Hita Karana.
Bidang kajian (comfort area) yang menjadi domain ranah kreatif yang dirancang oleh
Undiknas yang ditujukan sebagai ruang berkreativitas dan inovasi para dosen dan peneliti melalui
kelompok peneliti (research group) masing-masing. Bidang kajian dalam ranah kreativitas dan
inovasi itu mencakup 5 (lima) bidang kajian dalam skema riset dasar dan terapan yang meliputi:
1) Bidang Manajemen
2) Bidang Akuntnasi
3) Bidang Teknik Elektro dan Sipil
4) Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Komunikasi
5) Bidang Ilmu Hukum
Dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang ilmu di Universitas Pendidikan
Nasional, maka disusun Renstra penelitian unggulan Universitas Pendidikan Nasional, dan rencana
strategis pengembangan bidang ilmu. Setiap bidang ilmu merupakan suatu kelompok peneliti
(research group) baik yang berada di pusat-pusat kajian, fakultas, jurusan, dan program studi di
lingkungan Universitas Pendidikan Nasional. Penetapan penelitian unggulan ini berdasarkan pada
kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas penelitian dan pengembangan, serta rekam jejak (track
record) penelitian yang jelas dan berkesinambungan pada setiap kelompok peneliti (research
group) yang ada di Universitas Pendidikan Nasional.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA

Sebagai suatu lembaga akademik, Undiknas mengemban misi dan cita-cita luhur untuk
menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang mendukung
pembangunan nasional yang selaras dengan falsafah universitas dengan didasarkan nilai-nilai
keilmuan dan Tri Hita Karana. Undiknas sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis riset
berkewajiban : (1) menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang dapat menjalankan
sistem serta infrastruktur pembangunan nasional; (2) mengembangkan budaya riset dan menerapkan
ilmu, teknologi, dan seni yang mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia; dan (3) mengelola informasi penelitian dan
pengembangan IPTEKS, yang secara strategis diperlukan untuk mendukung perekonomian dan
pembangunan nasional, termasuk merancang program dan agenda riset dan melaksanakan
manajemen program, mengelola hak perlindungan intelektual, mengelola pemasaran serta
penyebarluasan teknologi dan mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak. Sejalan dengan
arah pengembangan Undiknas dan tuntutan kontribusi Undiknas terhadap pembangunan bangsa di
atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional
merumuskan visi, misi, tujuan, serta sasaran dan strategi pencapaian sebagai berikut.

2.1. Visi dan Misi Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)-UNDIKNAS
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional
(KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (P3M)-Undiknas)
merupakan suatu unit kerja di bawah Universitas Pendidikan Nasional yang secara legal dapat
dipertanggungjawabkan. Kegiatan utama di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional adalah melakukan aktivitas Penelitian, Penerapan dan
Pengembangan IPTEKS di berbagai bidang. Oleh karena itu berbagai kiprah dan dinamika program
serta kegiatannya konsisten dengan pelestarian, pertumbuhan, dan pengembangan IPTEKS. Untuk
mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai upaya untuk melalui suatu kinerja lembaga,
sehingga meningkatkan kepercayaan, citra dan apresiasi masyarakat, khususnya pihak pengguna
jasa pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan
Nasional.
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Usaha untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Nasional, dan dalam
rangka mewujudkan cita-cita tersebut Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)Undiknas mempunyai visi sebagai berikut:
“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi sesuai dengan keunikan program studi berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta dalam
perspektif wawasan kebangsaan demi kesejahteraan bangsa Indonesia pada tahun 2020”.

Untuk mencapai visi di atas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)Undiknas menderivasi visi ke dalam misi sebagai berikut.
1. Mengelola kegiatan penelitian, penerapan dan dan pengembangan IPTEKS yang berbasis
sistem teknologi informasi pada berbagai bidang ilmu bagi civitas akademika Undiknas,
2. Mengelola kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS di lingkungan
Undiknas,
3. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik nasional
maupun internasional dalam kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS,
4. Membangun

dan

mengembangkan

sistem

informasi

penelitian,

penerapan

dan

pengembangan IPTEKS,
5. Mendorong kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS kearah perolehan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI),
6. Mendukung lembaga-lembaga pemerintah dan swasta dalam menggali, memanfaatkan
serta mengelola hasil-hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS,
7. Mendorong penyebarluasan hasil-hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS
untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat.
Sedangkan tujuan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)-Undiknas adalah:
1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian,
penerapan dan pengembangan dan pemutakhiran IPTEKS lingkungan Universitas
Pendidikan Nasional, baik dalam bentuk penelitian dan pengabdian masyarakat secara
eksternal maupun internal untuk kemakmuran bangsa,
2. Mengkoordinasikan sumber daya penelitian dan pengabdian, penerapan dan pengembangan
IPTEKS dari berbagai Fakultas, Jurusan dan Pusat kajian di lingkungan Universitas
Pendidikan Nasional dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat,
penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan luaran penelitian, penerapan dan pengembangan
IPTEKS dalam bentuk Publikasi, Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi
produk-produk penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni,
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4. Mengkoordinasikan kegiatan dan melakukan pembinaan pada Pusat-pusat kajian di berada
di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional,
5. Mengkoordinasikan sumber daya peneliti dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan
kemampuan di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional dalam melakukan kegiatan
penelitian penerapan dan pengembangan IPTEKS sehingga memiliki kepekaan dan daya
inovasi dalam mengantisipasi gejala lingkungan dan kebutuhan ilmu pengetahuan,
6. Mengkoordinasikan unit-unit pendukung kegiatan penelitian, penerapan, pengembangan
IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat,
7. Mengembangkan

sistem

dokumentasi

dan

informasi

penelitian,

penerapan

dan

pengembangan IPTEKS di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional,
8. Mendorong dan menggalakkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan instansi pemerintah, BUMN, Swasta maupun LSM baik dalam negeri maupun luar
negeri, serta
9. Mendukung Universitas Pendidikan Nasional sebagai Research Based University. Merujuk
pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat merupakan bagian yang sangat strategis perannya di era kompetisi global yang
tinggi dewasa ini. Perguruan Tinggi dituntut mampu mengembangkan atmosfir,etika dan
budaya akademik berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Olehkarena itu,
semua komponen di Universitas Pendidikan Nasional baik pimpinan,mahasiswa, staf
pengajar, pelaksana maupun stakeholder diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

2.2 Analisis Kondisi Saat Ini di Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
Undiknas
Dalam menyusun rencana strategis penelitian Tahun 2016-2020, diperlukan analisis kondisi
internal penelitian empat tahun terakhir sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan
permasalahan yang terjadi. Rencana Induk Penelitian dijabarkan sebagai berikut.

2.2.1 Riwayat Perkembangan Penelitian Empat Tahun Terakhir
2.2.1.1 Perkembangan Penelitian
Perkembangan penelitian dan pengabdian dosen Universitas Pendidikan Nasional pada
empat tahun terakhir menurut 13 bidang ilmu yang telah ditetapkan oleh DRPM Kemenristekdikti,
yaitu: Sosial-Humaniora, Pertanian, MIPA, Pendidikan, Rekayasa, Ekonomi, Keolahragaan,
Agama, Sastra-filsafat,Psikologi, dan Seni; memiliki prosentase seperti yang terlihat pada tabel 2.1
di bawah ini :
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Tabel 2.1 Perkembangan Penelitian Universitas Pendidikan Nasional 4 (empat)
Tahun Terakhir Berdasarkan Bidang Ilmu
No

Bidang

Persentase

1

Sosial Humaniora

14.73%

2

Ekonomi

47.37%

3

Hukum

18.95%

4

MIPA

18.95%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk empat tahun terakhir penelitian dan pengabdian
yang dilakukan oleh dosen di Universitas Pendidikan Nasional ada dua bidang ilmu dengan besaran
prosentase hampir sama yaitu bidang hukum dan MIPA dan bidang ilmu yang mendapat persentase
terbesar adalah bidang ekonomi. Selain itu berdasarkan tema penelitian strategis nasional dari
Kementerian Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi, trend dari luaran penelitian pada
empat tahun terakhir berdasarkan tema penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perkembangan Penelitian UNDIKNAS 4 (empat) Tahun Terakhir Berdasarkan
Tema Penelitian RISTEK
No.

Tema Penelitian

2012

1

Pengentasan Kemiskinan

2

Ketahanan dan keamanan pangan

3

Integrasi nasional dan harmoni sosial

3

4

Otonomi daerah dan desentralisasi

2

5

Seni dan budaya / industri kreatif

1

6

Infrastruktur, transportasi, dan teknologi

2

2013

1

2014

2015

2
4
4

4

2

4

2

6

2

2

Pertahanan
7

Teknologi informasi dan komunikasi

2

5

6

8

Pembangunan manusia dan daya saing

5

8

8

4

16

23

30

10

bangsa
TOTAL

2.2.1.2 Prestasi Undiknas
Universitas Pendidikan Nasional merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Bali, NTB
dan NTT. Gelar sebagai Perguruan Tinggi Swasta terbaik ini diperoleh Undiknas dikarenakan
Undiknas merupakan perguruan tinggi swasta yang memiliki 4 (empat) Program Studi dengan
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Akreditasi A. Undiknas tahun ini juga resmi menjadi member dari akreditasi internasional;
Abest21. Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa, karena Undiknas merupakan satu-satunya
kampus di wilayah Indonesia bagian timur yang menjadi member dari badan akreditasi internasional
ini.
Selain itu, tahun ini Undiknas juga secara resmi sudah membuka international class, yang
bekerja sama dengan beberapa kampus dari luar negeri. Nantinya, lulusan international class akan
menyandang gelar bereputasi internasional.

2.2.2. Capaian Rencana Kerja
Capaian rencana-rencana yang sudah ada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu:
pada kurun waktu 2014 -2015dapat dilihat padatabel 2.3 dibawah ini.
Tabel 2.3 Luaran Penelitian Dalam 4 Tahun Terakhir
No
1

Jenis Luaran

2012

2013

2014

2015

Internasional

0

1

1

3

5

Nasional

0

4

4

6

14

lokal

35

37

40

45

157

Sebagai pemakalah

Internasional

0

1

1

0

2

dalam pertemuan

Nasional

0

1

1

4

6

ilmiah

Lokal

8

11

15

20

54

Publikasi Imliah

Jumlah

Terakreditasi

2

3

HKI: paten, hak cipta dll

0

0

0

0

0

4

Model/Prototype/Desain/Karyase

0

0

0

0

0

ni/Rekayasa
Sosial
5

Teknologi tepat guna

0

0

0

0

0

6

Bahan Ajar

0

0

0

0

0

7

Laporan penelitian yang tidak

55

64

70

75

264

98

118

131

150

497

dipublikasikan
TOTAL

Berdasarkan data luaran penelitian dalam kurun waktu 2012-2015, luaran peneltian sebagian
besar masih berupa laporan penelitian. Luaran lain seperti teknologi tepat guna, HKI, dan penyaji
dalam seminar nasional dan internasional masih terbatas jumlahnya. Hal ini perlu mendapatkan
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perhatian dan pembinaan secara serius. Salah satu upaya penting adalah pengembangan akses
peneliti Undiknas terhadap sumber-sumber literatur dan hasil penelitian dalam kancah global.
Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa belum optimalnya peningkatan publikasi dosen
Universitas Pendidikan Nasional yang bertaraf internasional. Hal ini disebabkan karena kemampuan
dosen dalam membuat artikel dalam bahasa Inggris kurang dan biaya untuk terbit di jurnal
internasional besar disamping proses review yang memakan waktu lama sampai terbit. Publikasi
dalam jurnal nasional terakreditasi juga semakin sulit akhir-akhir ini karena jumlah jurnal yang
terakreditasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar penelitian dan
pengabdian dosen masih dalam bentuk laporan. Jumlah penelitian yang dipublikasikan sebagian
besar masih di tingkat jurnal lokal di Undiknas. Jumlah publikasi di jurnal nasional masih sekitar
5,3 % dan angka ini dapat dikatakan sangat kecil. Untuk itu perlu dilakukan langkah- langkah
peningkatan publikasi kualitas penelitian melalui skema Publikasi Jurnal Internasional (PJI) dan
Seminar International dalam program Pengembangan Karya Ilmiah Doktor (PKID).
Selanjutnya prosentase publikasi dosen Universitas Pendidikan Nasional yang bertaraf
nasional pada kurun waktu 2012-2015 dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

2.2.2.1 Prosentase Dosen dengan Publikasi Nasional
Jumlah publikasi hasil kegiatan penelitian baik pada jurnal ilmiah nasional maupun
internasional serta pada kegiatan pertemuan ilmiah selama empat tahun (tahun 2012 sampai dengan
tahun 2015) masih belum semuanya dipublikasikan karena dari 497 judul penelitian yang telah
dilaksanakan hanya 14 hasil penelitian yang terpublikasi secara nasional. Jadi persentase publikasi
hasil penelitian terhadap jumlah judul penelitian dalam empat tahun ini sebesar 2.81%. Sedangkan
untuk publikasi lokal, menunjukan angka sebesar 31.59% dari total keseluruhan judul penelitian.

2.2.3 Peran Institusi
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Universitas Pendidikan
Nasional telah melakukan kerjasama bidang penelitian eksternal dengan berbagai lembaga, baik di
tingkat nasional maupun internasional. Namun demikian kerjasama yang dilakukan Undiknas masih
terbatas. Walaupun demikian, Undiknas mempunyai komitmen untuk meningkatkan kerjasama,
khususnya di bidang penelitian baik di tingkat nasional maupun internasional, karena peluang
kerjasama penelitan eksternal baik dalam tingkat nasional maupun internasonal sebenarnya cukup
besar.
Kerjasama penelitian telah dilaksanakan dengan beberapa lembaga Penelitian Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Industri, dan sebagainya. Kerjasama di luar Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dilakukan dengan Kementerian Ristek. Selama kurun waktu tahun 2012-2015
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perolehan judul penelitian dari sumber dana eksternal selain dari DRPM Kemenristek Dikti sebesar
11.98 % sedangkan belum mendapatkan perolehan judul penelitian dari sumber dana Internasional.
Berbagai upaya untuk peningkatan kegiatan kerjasama penelitian perlu dipacu lebih lanjut sehingga
diharapkan kegiatan penelitian yang dilakukan di Universitas Pendidikan Nasional tetap akan
meningkatkan kegiatan penelitian tersebut pada kebutuhan stakeholder.

2.2.4 Potensi yang dimiliki Universitas Pendidikan Nasional
2.2.4.1 Bidang Riset
Potensi dibidang penelitian diukur baik oleh jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian
maupun oleh perolehan hibah kompetitif dan Kerjasama. Penilaian terakhir tersebut menjadi salah
satu potensi penting dalam mengukur kinerja penelitian di Universitas Pendidikan Nasional.
Perolehan ini menujukkan kualitas daya saing dosen dan atau peneliti di Undiknas di tingkat
regional, nasional dan internasional. Dalam Rencana Strategis Universitas Pendidikan Nasional
2016 - 2020 telah ditetapkan 3 indikator kinerja yang terkait dengan Hibah Kompetitif dan
Kerjasama, yaitu:
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Hibah Kompetitif dan Kerjasama
No
1
2
3

Indikator Hibah
Jumlah Riset
Unggulan
Jumlah Riset
Kerjasama
Angka Partisipasi
Dosen

2017
15

Target Capaian
2018
2019
18
24

2020
30

2

2

4

5

34

40

56

70

Target capaian sebagaimana direncanakan di atas, telah diupayakan pencapaiannya melalui
berbagai program dan strategi yang telah dilaksanakan oleh P3M Undiknas. Beberapa langkah
dapat disebutkan adalah:
a. Pelatihan dan seleksi proposal dosen untuk diikut sertakan dalam kompetisi proposal
penelitian di lingkungan DRPM Kemenristekdikti dan sumber-sumber pendanaan lain di
tingkat nasional.
b. Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
c. Penyediaan anggaran di tingkat fakultas dan universitas untuk kegiatan penelitian dosen.
d. Menyelenggarakan kolaborasi riset dengan mitra perguruan tingggi dan industri di dalam
dan luar negeri.

Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, menunjukan hasil yang baik dengan capaian sebagai berikut:
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a.

Undiknas.telah mengembangkan kapasitas penelitian pada tingkat daya saing nasional dan
internasional dengan ditunjukkan dari kemampuan dosen Undiknas untuk meraih dukungan
hibah DRPM Kemenristek Dikti.

b. Daya saing sebagaimana ditunjukkan pada point (a) di atas terus menunjukkan peningkatan
dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 4 tahun
terakhir kemampuan penelitian Undiknas.tidak saja memiliki daya saing nasional tetapi
terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
c. Dari segi jenis hibah yang telah diraih oleh dosen Undiknas.menunjukkan keanekaragaman
yang tinggi. Seluruh jenis hibah DRPM Kemenristek Dikti telah diikuti kompetisinya oleh
dosen Undiknas.dan hampir seluruh jenis skim hibah DRPM Kemenristek Dikti telah diraih
kecuali Hibah Penelitian Kerjasama Internasional.
d. Namun demikian masalah yang masih dihadapi adalah partisipasi dosen yang terlibat untuk
penelitian kompetitif nasional dan internasional. Rendahnya partisipasi dosen dalam
penelitian di tingkat nasional ini menunjukkan bahwa belum ada pemerataan daya saing
dosen untuk berkompetisi di tingkat nasional.
e. Di samping riset yang bersifat akademik sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian yang
terkait dengan relevansi Undiknas terhadap masyarakat dan pemerintahan disekitar
Undiknas juga telah dilakukan. Riset aplikatif ini diakukan melalui berbagai kerjasama baik
yang dilakukan oleh pusat kajian maupun oleh P3M dan laboratorium di Undiknas.. Namun
demikian jumlah partisipasi dosen yang terlibat dalam penelitian kemitraan pihak ke tiga ini
lebih kecil dibandingkan penelitian akademik dengan kompetisi nasional.
f. Secara tematik berbagai penelitian yang telah dilakukan dosen Undiknas di atas, masih
beraneka ragam mulai dari tema sosial budaya dan integrasi bangsa sampai ketahanan dan
keamanan pangan, Pendidikan dan pengajaran berbasis kearifan lokal, teknologi dan
ketahanan energi, kesehatan. Kondisi ini tentu kurang menguntungkan untuk menentukan
keunggulan ditingkat nasional. Oleh karena itu, diperlukan arah kebijakan penelitian yang
lebih fokus pada beberapa tema untuk keunggulan universitas.
Kegiatan penelitian dosen bersumber dari berbagai pendanaan, antara lain: DRPM
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Lembaga Lain (KNRT, internasional,
Perusahaan Swasta dan Pemerintah Daerah); dan Internal Universitas Pendidikan Nasional dengan
dana per-tahun berkisar 500 juta – 700 juta. Jumlah judul penelitian yang didanai DRPM
Kemenristekdikti dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan fluktuasi yaitu masing-masing 7 judul
pada tahun 2012, 22 judul pada tahun 2013, 22 judul pada tahun 2014 dan 9 judul pada tahun 2015.
Penelusuran lebih lanjut terhadap hal ini diketahui bahwa para peneliti beralih pada skim penelitian
yang lebih tinggi dalam bentuk penelitian kelompok.
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Sebagian peneliti yang lain menindak lanjuti hasil penelitiannya dalam bentuk program
pengabdian masyarakat. Selama tahun 2012-2016, jumlah judul penelitian yang didanai dari sumber
dana internal Universitas Pendidikan Nasional mencapai Rp 2.500.000.000. Sedangkan total dana
pendanaan penelitian, yang diterima dari DRPM Kemenristekdikti, mencapai Rp 1.603.150.000 dari
keseluruhan judul penelitian yang dilaksanakan selama empat tahun tersebut.
Berbagai uraian di atas memberikan gambaran tentang kondisi kemampuan penelitian di
UNDIKNAS. Dalam kerangka pengembangan dan perumusan kebijakan strategis terkait dengan
penelitian, maka perlu diperhitungkan kekuatan dan kelembagan serta tantangan dan ancaman yang
sedang dihadapi oleh rencana pengembangan penelitian dimasa datang.

2.2.4.2 Bidang Sumber Daya Manusia
Sumberdaya manusia pada tingkat universitas sangat menentukan terhadap kualitas
penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sumberdaya manusia di Undiknas.terdiri atas tenaga
edukatif dan tenaga administrasi. Sinergi antara tenaga edukatif dan tenaga administrasi akan sangat
menentukan kualitas layanan serta kualitas hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan
masyarakat. Potensi SDM tenaga edukatif di Undiknas.dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Potensi SDM tenaga edukatif di Undiknas
No

Fakultas

Klasifikasi

Jumlah

Guru Besar

S3

S2

S1

1

Ekonomi dan Bisnis

3

11

55

1

69

2

Hukum

1

5

12

2

20

3

Teknik

0

2

19

0

21

4

FISIP

0

3

12

0

15

Jumlah

4

21

98

3

125

Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa sebagian besar dosen Undiknas.berlatar belakang
pendidikan S2, yaitu sebanyak 78,4%. Sedangkan dosen berpendidikan S3 sebesar 16,8% serta yang
telah menjadi Guru Besar sebanyak 3,2% dari total seluruh tenaga pengajar di lingkungan
Undiknas.. Meski lebih dari separuh dosen Undiknas sudah berpendidikan S2 dan beberapa
diantaranya masih melanjutkan studi S3, namun komposisi pendidikan tersebut masih belum ideal,
khususnya jika dibandingkan dengan visi renstra Undiknas.
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2.2.4.3 Bidang Sarana Dan Prasana
2.2.4.3.1 Sarana dan Prasarana Pendukung
UNDIKNAS memiliki tiga lokasi kampus yang didukung sarana dan prasarana yang
memadai untuk pengembangan IPTEKS. Beberapa prasarana pendukung di antaranya laboratorium,
perpustakaan, areal hot-spot untuk intranet maupun internet. Sebagai institusi pengelola kegiatan
penelitian dan pengembangan IPTEKS, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Nasional (P3M UNDIKNAS) didukung oleh sebuah pusat kajian dan
lembaga.
Adapun laboratorium pendukung kinerja penelitian hingga saat ini berjumlah 9 laboratorium
yang tersebar pada 4 Fakultas yang ada, antara lain: laboratorium teknik sipil, teknik elektro,
laboratorium akuntansi, laboratorium manajemen keuangan, laboratorium hukum, laboratorium
penyiaran radio, dan sebagainya.

2.2.4.3.2 Sistem Informasi
Universitas Pendidikan Nasional memiliki sistem informasi yang sangat memadai.
Manajemen data dan informasi di Universitas Pendidikan Nasional dikelola dan dikembangkan oleh
Lembaga Informasi dan Komunikasi. Lembaga ini bertanggung jawab juga atas sistem komunikasi,
operasional internet, teknologi informasi, sistem informasi, manajemen informasi, dll di lingkungan
kampus Universitas Pendidikan Nasional secara menyeluruh. Dalam upaya pelayanan kepada
civitas akademika, di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Nasional juga telah disediakan
areal hot-spot untuk intranet maupun internet. Saat ini Universitas Pendidikan Nasional telah
memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan penelitian agar
mencapai mutu yang lebih baik, yaitu melalui sistem Intranet dan internet. Saat ini gairah
melakukan penelitian oleh dosen sudah sangat baik, sehingga melaksanakan penelitian telah
menjadi kebutuhan bagi hampir semua dosen. Pemanfaatan intranet dan internet untuk manajemen
penelitian dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penelitian, untuk itu perlu lebih dioptimalkan.

2.2.4.4 Bidang Organisasi Manajemen
2.2.4.4.1 Organisasi Manajemen
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Undiknas memiliki sumber
daya pengelola yang memadai untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Undiknas secara struktur kelembangaan di
bawah Universitas terdiri dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Bagian
Penelitian, Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat dan Kepala Sekretariat. Keseluruhan bagian
merupakan unsur yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya, dan secara integral
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merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam struktur organisasi di
P3M Undiknas dalam lampiran renstra penelitian ini. Sumberdaya manusia yang berada pada P3M
Undiknas sangat handal dan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya dalam rangka melayani dan
mengembangan IPTEKS.

2.2.4.4.2 Sistem Layanan Penelitian
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional
melaksanakan tugas pelayanan bagi penelitian dalam berbagai hal, antara lain: pemberian informasi
penelitian eksternal yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pemberi dana, proses pengayaan
proposal yang akan diajukan ke pemberi dana, pengiriman proposal penelitian eksternal, seminar
proposal penelitian, monitoring penelitian, seminar hasil penelitian, pendampingan penulisan draft
paten hasil penelitian, pendampingan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang
dihasilkan dari proses penelitian, informasi jurnal untuk publikasi ilmiah, pendampingan penulisan
publikasi ilmiah, dsb.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)-Undiknas setiap tahun
mengadakan kegiatan pengayakan proposal yang akandiajukan pada program penelitian eksternal.
Dalam kegiatan tersebut dilakukan proses pendampingan dalam penulisan proposal oleh peneliti
senior yang telah ditunjuk dalam wadah kegiatan klinik proposal. Proses pendampingan (klinik
proposal) tersebut wajib diikuti oleh seluruh peneliti. Monitoring penelitian dilaksanakan dalam
kurun waktu tertentu disesuaikan dengan agenda dan sumber dana yang diperoleh untuk
pelaksanaan penelitian. Tim Monev ditunjuk melalui Surat Keputusan Rektor Undiknas. Bagi
penelitian yang telah selesai pelaksanaannya dan memiliki potensi untuk pendaftarn paten, maka
dilaksanakan pendampingan proses penulisan draft paten serta bantuan pendaftaran HKI. Universits
Pendidikan Nasional juga menyediakan dana internal untuk proses pendaftaran paten melalui
program Pendaftaran Paten (PPP) dan Program Pendaftaran Cipta (PPC). Berbagai kegiatan
pelayanan terhadap peneliti tersebut di atas dilaksanakan di P3M-Undiknas secara terus menerus
dan berkelanjutan.

2.2.4.4.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Undiknas melakukan
monitoring dan evaluasi internal pada setiap kegiatan penelitian baik yang didanai secara eksternal
maupun internal. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui
beberapa tahapan kegiatan, antara lain: (a) rekrutmen evaluator, (b) pelaksanaan proses evaluasi, (c)
pelaporan dan (e) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Rekruitment evaluator dilakukan
berdasarkan data kelayakan masing-masing personal yang ditunjuk sebagai evaluator terhadap
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kegiatan penelitian yang akan di monitoring. Tim evaluator yang terpilih selanjutnya ditetapkan
dengan Surat Tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Undiknas.
Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian ditetapkan pada jadwal kegiatan
penelitian. Proses monev dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan tim peneliti serta
mengunjungi tempat pelaksanaan penelitian. Pemeriksaan oleh tim monitoring dan evaluasi
dilakukan terhadap log book penelitian, bukti kegiatan penelitian, dokumentasi, dan pemeriksaan
data-data penelitian. Tim monitoring mengevaluasi pelaksanaan penelitian, dengan mengisi berita
acara monitoring. Selanjutnya hasil evaluasi dan monitoring dilaporkan kepada Kepala Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat-Undiknas dan lembaga pemberi dana. 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.

2.2.5 Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)
Berdasarkan kondisi internal Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)
Universitas Pendidikan Nasional, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki P3M Undiknas sebagai
berikut.
1.

Kekuatan (Strength)
Beberapa kekuatan yang dimiliki P3M Undiknas adalah sebagai berikut.
a. Undiknas memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan penelitian dengan
menyediakan dana penelitian.
b. Pengelolaan penelitian berbasis IT.
c. Potensi SDM untuk mengusulkan dan melaksanakan penelitian sangat besar.
d. Sarana Prasarana penunjang penelitian memadai

2.

Kelemahan (Weakness)
Di samping kekuatan yang dimiliki Undiknas tersebut, P3M Undiknas juga memiliki

beberapa kelemahan sebagai berikut.
a. Kuantitas Penelitian tingkat internasional kurang
b. Output penelitian khususnya HKI rendah.
c. Rendahnya keterkaitan antara kegiatan penelitian dengan pengabdian dan pendidikanpengajaran
d. Rendahnya serapan program penelitian dari luar Undiknas.
e. Kerjasama penelitian dengan pihak pengguna teknologi / industri belum optimal.
f. Serapan pendanaan eksternal untk output dan outcome belum optimal karena persyaratan
akademik penelitian.
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Keberhasilan penelitian Universitas Pendidikan Nasional, juga dipengaruhi oleh kondisi
eksternal. Kondisi eksternal tersebut dapat menjadi ancaman dan peluang bagi implementasi
penelitian di tahun-tahun mendatang. Peluang dan ancaman tersebut dapat berupa program,
pendanaan dan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas Pendidikan
Nasional dengan lembaga-lembaga di luar Undiknas baik nasional maupun internasional. Adapun
peluang dan ancaman dari faktor eksternal sebagai berikut.

3. Peluang (Opportunity)
Beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang dalam implementasi penelitian bagi SDM
Undiknas sebagai berikut.
a. Potensi kerjasama dengan instansi atau penyandang dana eksternal cukup banyak baik dari
dalam maupun luar negeri.
b. Semakin beragamnya program penelitian yang ditawarkan oleh pihak eksternal.
c. Semakin banyaknya potensi pendanaan dan pengguna (stakeholders) output (luaran)outcome (dampak) penelitian.

4. Ancaman (Threat)
Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam implementasi penelitian bagi SDM
Undiknas sebagai berikut.
a.

Semakin tingginya kompetitor penelitian dari perguruan tinggi dan lembaga lain.

b.

Persyaratan publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan bereputasi
internasional (terindeks scopus, thompson,) semakin tinggi.
Berdasarkan kondisi internal dan eksternal di atas, maka P3M Undiknas akan

mengembangkan program dan kegiatan penelitian yang diuraikan secara lengkap pada bab IV
Rencana Induk Penelitian ini.

2.3 Pendekatan Penyusunan Rencana Induk
Penyusunan

Rencana

Induk

Penelitian

tahun

2016-2020,

dilakukan

dengan

mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, sarana prasarana ataupun analisis
SWOT berdasarkan kondisi internal dan eksternal Universitas Pendidikan Nasional. Rencana Induk
Penelitian ini merupakan arahan dan kebijakan Universitas Pendidikan Nasional dalam pelaksanaan
kegiatan penelitian, baik untuk penelitian internal maupun penelitian eksternal dan pelaksanaanya
didukung oleh segenap civitas akademika Undiknas.
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BAB III
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN UNDIKNAS

Berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT dalam Bab II di atas, Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional (P3M-Undiknas) menjabarkan
berbagai program strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penelitian, perlu disusun
sasaran pelaksanaan dan strategi kebijakan penelitian sebagai berikut.
Berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT dalam Bab II di atas, Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nsional (P3M-Undiknas) menjabarkan
berbagai program strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penelitian, perlu disusun
sasaran pelaksanaan dan strategi kebijakan penelitian sebagai berikut.

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Berdasarkan visi dan hasil evaluasi diri serta analisis SWOT,maka tujuan, dan sasaran
penyusunan Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut:
1. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Induk Penelitian ini adalah memberikan arah dan pedoman
bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEKS yang dilaksanakan dengan
memanfaatkan Sumber Daya Manusia, pusat-pusat kajian dan pusat penelitian, fasilitas dan
dana yang tersedia dengan memanfaatkan penguasaan Iptek sehingga menghasilkan luaran
penelitian yang dapat terimplementasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan industri.
Sehingga dengan kebijakan dalam Rencana Induk Penelitian ini diharapkan Universitas
Pendidikan Nasional akan mempunyai daya saing dan kapasitas lembaga untuk
pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana Induk Penelitian tahun 2016 – 2020 Universitas
Pendidikan Nasionl akan memberikan arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan selama 5
(lima) tahun mengenai pelaksanaan penelitian sesuai dengan Renstra Universitas. Dalam
perspektif jangka panjang, Rencana Induk Penelitian Undiknas disusun sebagai dasar upaya
pengembangan pusat-pusat keunggulan untuk yang memiliki kemampuan revenue
generating yang ditumbuhkan melalui skema spin off.

2. Sasaran
Secara garis besar, sasaran Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan
Nasional, untuk lima tahun ke depan adalah :
a. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Penelitian
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1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat;
3) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian;
4) Meningkatkan kuantitas buku ajar, dan perolehan HKI sebagai luaran penelitian;
5) Meningkatkan kerjasama dengan institusi/lembaga Pemerintah dalam kegiatan
penelitian;
6) Menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai dasar dalam kegiatan pengabdian yang
bias diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.
7) Menyusun dan mengembangkan roadmap penelitian sesuai dengan visi misi
lembaga, pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat.
8) Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanan penelitian.
9) Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat kajian.
10) Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian unggulan.
11) Menyediakan prioritas pada riset dasar.
12) Menyediakan insentif untuk penelitian kompetitif.
13) Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana penelitian kompetitif.
14) Memperkuat infrastruktur penelitian.
b. Peningkatan Publikasi Ilmiah dan perolehan HKI
1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun karya ilmiah untuk publikasi
jurnal ilmiah nasional terakreditasi danjurnal internasional.
2) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun buku berbasis hasil penelitian
3) Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi
dan barang ciptaan.
4) Peningkatan kompetensi paten drafting, HKI, dan desain industry berbasis
inovasi dan potensi lokal.
5) Menyediakan insentif desain dan inovasi unggulan Undiknas
c. Peningkatan perluasan kerjasama
1) Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/
keunggulan Undiknas.
2) Mengembangkan

revenue

generating

unit

terpadu

dalam

pemasaran

inovasi/keunggulan Undiknas.
3) Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Universitas Pendidikan Nasional
telah merumuskan program strategis serta strategi pencapaiannya, programprogram bidang penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, peta jalan
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(roadmap), beserta topik-topik penelitian yang penyusunannya dikoordinasikan
dengan fakultas-fakultas.

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja
Program strategis adalah meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian dan budaya penelitian
di kalangan dosen dengan banyak melibatkan mahasiswa, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas
kelembagaan Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional
(P3M-Undiknas) untuk pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, serta meningkatnya jumlah hasil
penelitian yang dipublikasikan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri serta luaran HKI.
Untuk melaksanakan program strategis yang telah ditetapkan tersebut, maka peta strategi yang
dikembangkan secara garis besar dirumuskan sebagai berikut :
1. Penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pelaksanaan
penelitian dosen
2. Penguatan sumber daya, fasilitas, dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan
penelitian.
3. Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian (SPMP)
4. Peningkatan dan pengembangan kerjasama untuk memperkuat jejaring penelitian baik
dalam lingkup daerah/lokal, regional dan nasional maupun internasional.

3.2.1 Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja
Pada saat proses implementasi Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional,
pada dasarnya terdapat empat komponen yaitu input (proposal penelitian), proses (pengajuan
proposal riset, pelaksanaan riset, monitoring dan evaluasi), output (publikasi riset, produk
riset,paten) dan outcome(kerjasama riset, pemanfaatan hasil riset, aplikasi tepat guna, dan citation
index) dengan mempertimbangan penguasaan teknologi, produk dan pasar. Diharapkan rumusan
yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional ini
menjadi acuan dan mempunyai arah penelitian yang jelas. Secara garis besar peta strategi
implementasi Rencana Strategis Penelitian Universitas Pendidikan Nasional, yaitu pengelolaan
SDM penelitian, agenda riset, sumber dana dan outcome.

3.2.2 Formulasi Strategi Pengembangan
Dalam rangka penyusunan Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional
melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan berkoordinasi dengan fakultas-fakultas, jurusanjurusan serta pimpinan universitas untuk menyepakati adanya penelitian unggulan Universitas
Pendidikan Nasional. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki universitas, isu-isu strategis, dan
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pemecahan masalah yang ditawarkan dapat dirumuskan menjadi lima bidang penelitian yang
diharapkan mampu menghasilkan penelitian untuk mendukung Pengembangan IPTEKS berbasis
Tri Hita Karana.
Fokus (Tema) kegiatan penelitian unggulan Universitas Pendidikan Nasional, dengan 5
topik bidang penelitian unggulan, yaitu :
1. Bidang Manajemen
2. Bidang Akuntnasi
3. Bidang Teknik Elektro dan Sipil
4. Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Komunikasi
5. Bidang Ilmu Hukum
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BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA

Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian Undiknas dalam bab III di atas, Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional (P3M-Undiknas)
menjabarkannya dalam berbagai program strategis untuk penyusunan program dan kegiatan
penelitian sebagai berikut.

4.1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
Di Universitas Pendidikan Nasional, saat ini ditetapkan tema penelitian unggulan Analisis
Kebijakan Pemerintah Berbasis Tri Hita Karana. Dari tema tersebut ditarik topik-topik penelitian
yang disesuaikan dengan prodi-prodi yang ada di Universitas Pendidikan Nasional, yaitu :
1. Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Pajak;
2. Pengembangan Lembaga Keuagan Mikro (LKM) dalam ekonomi global;
3. Ketahanan Energi dan Energi terbarukan;
4. Sosio humaniora berbasis Tri Hita Karana;
5. Analisis Kebijakan Hukum dalam Perlindungan Masyarakat.
Hasil perumusan bidang unggulan dibuatkan peta jalan (road map) secara detail untuk kurun
waktu empat tahun (2016-2020) serta topik-topik penelitian yang diperlukan. Pada saat proses
implementasi Rencana Strategis Penelitian Universitas Pendidikan Nasional, pada dasarnya terdapat
empat komponen yaitu input (proposal penelitian), proses (pengajuan proposal riset, pelaksanaan
riset, monitoring dan evaluasi), output (publikasi riset, produk riset, paten) dan outcome (kerjasama
riset, pemanfaatan hasil riset, aplikasi tepat guna, dan citation index) dengan mempertimbangan
penguasaan teknologi, produk dan pasar. Diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen
Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional ini menjadi acuan dan mempunyai arah
penelitian yang jelas.
Topik penelitian unggulan perguruan tinggi Undiknas disajikan dalam Tabel 4.1 berikut,
yang meliputi kompetensi/ keahlian/ kelimuan, isu strategis ditingkat nasional dan internasional,
konsep pemikiran, pemecahan masalah dan topik penelitian yang diperlukan.
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Tabel 4.1.Topik Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi UNDIKNAS (kompetensi/ keahlian/
kelimuan, isu strategis, konsep pemikiran, pemecahan masalah dan topic penelitian
yang diperlukan)
Kompetensi/
Keahlian/
keilmuan
Manajemen

Akuntansi

Isu-isu
Strategis

Konsep Pemikiran

Pemecahan
Masalah

Topik Riset yang
Diperlukan

Peran
Lembaga
Keuagan
Mikro (LKM)
dalam
ekonomi
global

Eksistensi LKM
dalam ekonomi
global

Mengidentifikasi dan
analisis SWOT
tentang LKM dalam
ekonomi global

Kualitas
Pelaporan
Keuangan

Laporan Keuangan
merupakan output
dari suatu proses
Pelaporan
Keuangan
yang
akan
digunakan
oleh Stakeholders
dalam pengambilan
keputusan. Namun
sering
terjadi
permasalahan
bahwa
laporan
keuangan
yang
dihasilkan
perusahaan
lebih
banyak
berfokus
pada kepentingan
pihak Manajemen
serta
kurang
memperhatikan
budaya
kearifan
lokal
dalam
menjalankan
praktik bisnisnya.
Hal ini tentu saja
akan
mengarah
pada pelanggaran
etika penyusunan
laporan keuangan.
Oleh sebab itu
diperlukan
riset
yang
dapat
meningkatkan
kualitas pelaporan
keuangan
guna

Solusi
yang
diusulkan
adalah
dalam
proses
pelaporan keuangan
pihak
perusahaan
hendaknya
selalu
mengacu pada PSAK
dan IFRS. Sementara
itu,
dalam
menjalankan praktik
bisnisnya perusahaan
hendaknya
selalu
berpegang
pada
prinsip-prinsip etika
bisnis dan budaya
kearifan
lokal.
Adapun
budaya
kearifan lokal yang
banyak
dijadikan
sebagai acuan bagi
perusahaanperusahaan yang ada
di
Bali
dalam
menjalankan praktik
bisnisnya
adalah
filosofi Tri Hita
Karana. Filosofi ini
berupaya
untuk
menyeimbangkan
kepentingan
Stakeholders
yang
berbeda-beda

1. Strategi
pengembangan
LKM di masingmasing
Kab/Kota di
Bali
2. Sustinable dan
model
kelembagaan
keuangan mikro
dalam
persaingan
global
1. Faktor Penentu
Kualitas
Pelaporan
Keuangan.
2. Manajemen
Laba.
3. Kualitas Laba
4. Modal
Intelektual
(Intelectual
Capital)
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mengakomodasi
kepentingan
Stakeholders yang
berbeda-beda
Administrasi
Negara

Globalisasi
Suatu kenyataan 1. Membangun
dan Kearifan yang
strategi
sudah
Lokal
penguatan
dinikmati
kearifan
lokal
manusia di era
dalam
globalisasi adalah
menghadapi
kemakmuran,
globalisasi.
kemudahan dan 2. Merubah
kenyamanan.
maindset
dan
Namun demikian
culturset
era yang serba
masyarakat
mudah
dan
terhadap
pengaruh
nyaman
globalisasi.
menimbulkan
3.
Strategi
pengaruh positif
pertahanan
dan juga hal
kearifan lokal.
negatif yang akan
4. Menangkal dan
mengancam dan
mengantisipasi
sulit
untuk
faktor-faktor
dihindari.
buruk
dalam
Globalisasi juga
globalisasi.
berdampak
5. Membuat
terhadap
sosial
berbagai
alternatif
budaya
penguatan dan
masyarakat
pengembangan
(kearifan lokal).
kebudayaan Bali.
Globalisasi telah

1. Eksistensi

kearifan lokal.
2. Konstruksi

sosial
masyarakat bali
terhadap
globalisasi.
3. Sustainable
kearifan lokal.
4. Manufaktori
risk
dalam
perilaku
masyarakat
Bali.
5. Model
penguatan
pertahanan
budaya.

mendorong
terjadinya
pergeseran atau
perubahan
terhadap sistem
atau aturan yang
tumbuh
dan
berkembang
dalam
masyarakat.
Perkembangan
tekhnologi
memiliki
andil
yang sangat besar
dalam menggiring
para
remaja
kearah
dekandensi moral.
Rusaknya mental
dan akhlak remaja
diakibatkan oleh
gaya hidup yang
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kapitalis,materiali
stik
dan
individualistik.
Komunikasi

Humas
dan
Konflik
Internal
organisasi
serta
Model
Pendampingan
Penyaluran
Dana CSR

Teknik Elektro

Kontinuitas /
keberlanjutan
ketersediaan
energi

Teknik Sipil

Rekayasa
Bahan
yang
renewable
dan
ramah
lingkungan

Semakin
berkembangnya
pariwisata di Bali,
membutuhkan
strategi kehumasan
yang baik untuk
menjembatani
keinginan
stakeholder
sehingga
membatasi
terjadinya konflik
organisasi.
Selain itu belum
optimalnya bantuan
CSR
yang
disalurkan
oleh
organisasi
pada
masyarakat,
sehingga
hal
tersebut
dapat
memicu
konflik
antara
organisasi
dengan
pihak
eksternal organisasi
Konservasi energy

Solusi
yang 1. Kebijakan
diusulkan
adalah
tentang
pengembangan
keberadaan
perencanaan program
serikat
buruh
kehumasan
yang
pada
setiap
relevan
dengan
organisasi, serta
stakeholder internal
kontribusi serikat
sehingga
dapat
buruh
dalam
mengatasi
konflik
konflik internal
organisasi,
serta
organisasi.
pengembangan
2. Produk
dan
model
penyaluran
Kebijakan
CSR
pada
Kehumasan
masyarakat.
Internal
3. Riset
kajian
tentang
kelayakan calon
penerimaan dana
CSR.
4. Riset
tentang
model
pendampingan
penyaluran dana

Keaneragaman
tumbuhan yang ada
di
Negara
Indonesia, belum
sepenuhnya
dipergunakan
dalam
rekayasa
konstruksi.
Sedangkan
permintaan bahan
alam
untuk
struktur bangunan
terus meningkat.

Untuk memanfaatkan
kekayaan
alam
Indonesia
seperti
tumbuhan
bambu,
kelapa,
dan
tumbuhan lain yang
perlu dikembangkan
untuk menggantikan
bahan kayu

Pengelolaan
pemanfaatan energi
secara efisien untuk
rumah tangga dan
industry

1. Pengembangan
Teknologi
Hemat Energi
2. Manajemen
Energi
3. Manfaat dan
Peningkatan
Daya Guna
Energi
4. Kajian
Penyediaan
Energi Listrik
dari Aspek
Mutu dan Harga
Energi
1. Peningkatan
kekuatan
bambu.
2. Penelitian
bahan
lain
untuk
konstruksi
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Ilmu Hukum

Kekerasan
Seksual Anak
dan
Perempuan

1. Tingginya
angka
kekerasan
seksual
terhadap anak
dan
perempuan.
2. Rendahnya
penerapan
sanksi pidana
terhadap
pelaku
kekerasan
seksual anak
dan
perempuan.
3. Kurangnya
perhatian
pemerintah
terhadap
korban
kekerasan
seksual anak
dan
perempuan

1. Mendata jumlah
kasus kekerasan
seksual.
2. Melakukan
kajian terhadap
jenis
sanksi
yang tepat bagi
pelaku
kekerasan
seksual.
3. Konsep
penanganan
korban
kekerasan
seksual.

1. Rekonstruksi
hukum
perlindungan
anak
2. Formulasi
sanksi terhadap
tindak pidana
kekerasan
seksual
anak
dan perempuan
3. Formulasi
konsep
penanganan
korban
kekerasan
seksual
anak
dan perempuan

4.2. Sasaran dan Program Strategis Utama
Berdasarkan pada pencapaian visi misi Universitas Pendidikan Nasional dan Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), maupun berdasarkan analisa SWOT, perlu
dibuat langkah strategis yang dinamis dan berkesinambungan antara penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat. Untuk mendukung upaya pencapaian tersebut, program jangka pendek yang
harus dilakukan adalah riset yang bersifat multi disiplin ilmu atau lintas program studi dengan
mengkaji pada ketepatan tema-tema dan topik-topik penelitian yang ada di penelitian unggulan
perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Nasional. Untuk merealisasi kegiatan riset yang bersifat
interdisiplin ilmu melalui kolaborasi antar rumpun ilmu.

Sasaran :
Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan bidang unggulan sampai tahun 2020,
adalah:
a. Tercapainya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas
penelitian;
b. Mewujudkan keunggulan penelitian Universitas Pendidikan Nasional;
c. Meningkatkan daya saing Universitas Pendidikan Nasional di bidang penelitian pada tingkat
nasional dan internasional
Page | 29

d. Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk: peningkatan jumlah penelitian,
peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri, kompetens peneliti, perolehan HKI, peningkatan
ketersediaan sarana dan prasarana penelitian;
e. Tercapainya penguatan jaringan melalui jalinan kerjasama antar peneliti dengan institusi,
baik swasta maupun pemerintah.

Program strategis :
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan
pubikasi ilmiah melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah
penelitian dan pengabdian;
b. Perlu sistem penghargaan (insentif) untuk karya penelitian, pengabdian dan karya ilmiah
lain;
c. Mengembangkan dan memelihara upaya-upaya untuk menjalin kerjasama di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. Identifikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang mempunyai peluang mendapatkan
HKI;
e. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

4.3. Pengukuran Kinerja
Indikator kinerja penelitian meliputi, jumlah kegiatan penelitian khususnya dengan sumber
pendanaan internal dan prosentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian mengalami
peningkatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015 (lihat tabel di bab 2). Akan tetapi peningkatan
kegiatan penelitian belum mempunyai korelasi langsung dengan hasil peningkatan karya ilmiah
dosen dalam bentuk publikasi di jurnal nasional maupun internasional maupun buku ajar sebagai
bahan perkuliahan. Guna mengukur implementasi dan efektivitas Rencana Induk Penelitian 20162020 di Universitas Pendidikan Nasional, diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat kuantitatif
maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome.
1. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu jumlah publikasi meningkat (baik nasional
maupun internasional);
2. Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu terbangun budaya penelitian di Universitas
Pendidikan Nasional, dan kerjasama penelitian;
3. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi pendidikan sarjana dan
pascasarjana di Universitas Pendidikan Nasional.
Berikut rencana capaian untuk 5 tahun ke depan seperti pada tabel 4.2 berikut.
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No
1

2

3

4

5

6
7
8

9

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penelitian 6 Tahun Ke Depan
Indikator Kinerja
Baseliene
Indikator Capaian
2016
2017
2018
2019
Publikasi
Jurnal
8
10
10
15
Ilmiah
Internasional
Jurnal
6
7
7
10
Nasional
Terakreditasi
Jurnal Lokal
40
45
47
53
tidak
Terakreditasi
Sebagai
Tingkat
2
2
3
3
Pemakalah
Internasional
pertemuan
ilmiah
Tingkat
8
10
10
14
Nasional
Lokal
20
24
30
35
Pembicara
Internasional
1
1
1
2
utama
Keynote
Speaker)
dalam
pertemuan
ilmiah
Nasional
4
6
6
8
Lokal
8
8
12
12
Hak Atas
Paten
1
1
1
1
Kekayaan
Intelektual
(HKI)
Hak Cipta
1
1
1
1
Desain
2
2
2
2
Produk
Teknologi
1
1
1
1
Tepat Guna
Bahan Ajar
1
2
2
3
(berISBN)
Jumlah
50
40
35
30
laporan yang
tidak
dipublikasikan
0.6
Jumlah dana
0.75
0.90
1
kerjasama
penelitian
(dalam Miliar)

2020
17
10

70

3

14
43
3

8
15
1

1
2
1
3
25

1.3
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10

Angka
partisipasi
dosen yang
terlibat dalam
Penelitian

50

65

80

95

120

Strategi untuk pencapaian Key Performance Indicator (KPI) disusun secara jelas dan
menjadi dokumen yang berlaku secara legal. Kinerja penelitian mengacu pada Indikator Kinerja
Utama Penelitian (IKUP) yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Kemenristekdikti. Untuk mencapai Indikator Kinerja maka setiap bidang ilmu yang menjadi
penelitian unggulan perguruan tinggi Undiknas menyusun rencana strategi pengembangan dalam
bentuk roadmap penelitian, seperti yang terlihat pada gambar roadmap berikut.

4.4. Road Map
Peta jalan (roadmap) penelitian, mencakup kegiatan penelitian yang telah dilakukan
(baseline) tahun sebelumnya, penelitianyang direncanakan, serta rencana arah penelitian setelah
kurun waktu kegiatan yang telah selesai dikerjakan. Peta jalan penelitian merupakan rincian
pelaksanaan program kegiatan penelitian yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Secara
ideal peta jalan penelitian akan menjadi sangat berguna apabila memuat penjabaran rinci mengenai
rencana kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, serta pelaksana kegiatan.
Sebagai sebuah peta jalan, setiap kegiatan penelitian harus memuat sasaran maupun tujuan yang
hendak dicapai.
Berikut roadmap penelitian bidang studi :
1. Bidang Studi Manajemen
2. Bidang Studi Akuntansi
3. Bidang Ilmu Administrasi Negara dan Komunikasi
4. Bidang Teknik Elektro dan Sipil
5. Bidang Ilmu Hukum

A.Roadmap Bidang Studi Manajemen
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Manajemen terbagi menjadi 6 isu strategis, yaitu: (1) Peran Lembaga Keuagan
Mikro (LKM) dalam ekonomi global, (2) Model pemasaran produk dan jasa unggulan UMKM, (3)
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam persaingan global, (4) Sistem supply bahan baku
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UMKM, (5) Jenis dan kualitas produk UMKM pada perusahaan modern, (6) Study kewirausahaan
diperkotaan dan pedesaan.
Isu - isu
Strategis
Peran Lembaga
Keuagan Mikro
(LKM) dalam
ekonomi global

Konsep Pemikiran
Eksistensi LKM
dalam ekonomi
global

Pemecahan
Masalah
Mengidentifikasi
dan analisis SWOT
tentang LKM
dalam ekonomi
global

Model pemasaran Rancang bangun
produk dan jasa model pemasaran
unggulan UMKM produk dan jasa
UMKM berbasis
SWOT
Kualitas Sumber Latar belakang
Daya
Manusia pendidikan SDM
(SDM)
dalam dan sistem
persaingan global rekrutmen

Mengidentifikasi
model pemasaran
UMKM
Kelemahan dan
potensi SWOT
Memperbaiki
sistem rekrutmen
SDM

Sistem
bahan
UMKM

Sistem
produksi
UMKM
untuk
menghasilkan
produk
yang
berkualitas
Sistem patnership
dan relationship
UMKM dengan
perusahaan moder
Identifikasi kualitas
produk
kewirausahaan

supply Kualitas, sumber
baku bahan baku dan
system kompetisi
produk
UMKM
pasar global
Jenis dan kualitas Study Comparative
produk UMKM
UMKM
pada perusahaan
modern
Study
Identifikasi kualitas
kewirausahaan
produk
diperkotaan dan
kewirausahaan
pedesaan

Topik Riset Yang Diperlukan
1

Strategi pengembangan LKM di
masing-masing Kab/Kota di Bali

2

Sustinable dan model kelembagaan
keuangan mikro dalam persaingan
global
Uji model pemasaran kontemporer
(terbaru) di masing-masing perusahaan
dan daerah.

Model pengembangan SDM sektor
UMKM

Prospek kulitas produk UMKM dalam
persaingan global

Identifikasi kualitas produk yang dijual
UMKM

Identifikasi kualitas produk
kewirausahaan

Peta Jalan Riset Bidang Manajemen
Topik Penelitian

Capaian Sampai Tahun
2018
2019
Mengidentifi Sustinable dan
kasi
dan model LKM
analisis
dalam
SWOT
persaingan
tentang
global
LKM dalam
ekonomi
global
Mengidentifi Kelemahan
Uji
model Uji
model
kasi model dan potensi pemasaran
pemasaran
pemasaran
SWOT
kontemporer kontemporer
UMKM.
(terbaru) di (terbaru)
di
masingmasingmasing
masing
perusahaan
perusahaan
dan daerah.
dan daerah.

2016
Strategi
Eksistensi
pengembangan
LKM dalam
LKM di masing- ekonomi
masing Kab/Kota global
di Bali

Rancang
bangun
model pemasaran
produk dan jasa
UMKM
berbasis
SWOT

2017
Eksistensi
LKM dalam
ekonomi
global

2020
Sustinable
dan
model LKM dalam
persaingan global

Uji
model
pemasaran
kontemporer
(terbaru)
di
masing-masing
perusahaan
dan
daerah.
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Model
pengembangan
SDM
sector
UMKM

Mengidentifi
kasi
SDM
dan system
rekrutmen
yang
dijalankan
perusahaan
dan daerah

Mengidentifi
kasi
SDM
dan system
rekrutmen
yang
dijalankan
perusahaan
dan daerah

Sasaran
1. Evaluasi
UMKM
di
kualitas SDM
perusahaan
dan
proses
dan daerah.
pengembangan
SDM
2. Output
dan
outcame SDM
yang
berkualtas,
inovatif,
kreatif
dan
adaptif
terhadap
perkembangan
ekonomi
global.
Prospek
kualitas Kualitas,
Modernisasi Jumlah
Studi
Evaluasi kualitas
produk
UMKM sumber
peralatan dan produk dan komparatif
SDM dan proses
dalam persaingan bahan baku kualitas
kualitas
produk
pengembangan
global
UMKM
kuantitas
produk
UMKM.
SDM
SDM
UMKM
Identifikasi
Kualitas,
Study
kualitas
produk sumber
Comparativ
UMKM yang dijual bahan baku UMKM
UMKM

Sistem,
karier, diklat,
reward dan
punishment
di
perusahaan
dan daerah.

Sistem
patnership
dan
relationship
UMKM
dengan
perusahaan
moder

Rancang
1. Penguatan Tri
bangun model
Kemitraan
patnership dan
(pengusaha,
realionship
perguruan
tinggi, pasar
modern)
2. Kajian bentuk
draf kemitraan.

B. Roadmap Bidang Studi Akuntansi
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi akuntansi terbagi menjadi 4 isu strategis, yaitu: (1) kualitas pelaporan keuangan,
(2) kinerja financial dan non finansila, (3) perilaku wajib pajak (4) CSR Hotel
Isu-Isu Strategis

Konsep Pemikiran

Kualitas
Pelaporan Laporan
Keuangan
Keuangan
merupakan output dari
suatu proses Pelaporan
Keuangan yang akan
digunakan
oleh
Stakeholders
dalam
pengambilan keputusan.
Namun sering terjadi
permasalahan
bahwa
laporan keuangan yang
dihasilkan
perusahaan
lebih banyak berfokus
pada kepentingan pihak
Manajemen serta kurang
memperhatikan
budaya

Pemecahan Masalah
Solusi yang diusulkan
adalah dalam proses
pelaporan
keuangan
pihak
perusahaan
hendaknya
selalu
mengacu pada PSAK
dan IFRS. Sementara
itu, dalam menjalankan
praktik
bisnisnya
perusahaan hendaknya
selalu berpegang pada
prinsip-prinsip
etika
bisnis
dan
budaya
kearifan lokal. Adapun
budaya kearifan lokal

1.

2.
3.
4.

Topik Riset yang
Diperlukan
Faktor
Penentu
Kualitas
Pelaporan
Keuangan.
Manajemen Laba.
Kualitas Laba
Modal
Intelektual
(Intelectual Capital)
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kearifan
lokal
dalam
menjalankan
praktik
bisnisnya. Hal ini tentu
saja akan mengarah pada
pelanggaran
etika
penyusunan
laporan
keuangan. Oleh sebab itu
diperlukan riset yang dapat
meningkatkan
kualitas
pelaporan keuangan guna
mengakomodasi
kepentingan Stakeholders
yang berbeda-beda

yang banyak dijadikan
sebagai acuan bagi
perusahaan-perusahaan
yang ada di Bali dalam
menjalankan
praktik
bisnisnya adalah filosofi
Tri
Hita
Karana.
Filosofi ini berupaya
untuk menyeimbangkan
kepentingan
Stakeholders
yang
berbeda-beda

Kinerja Finansial dan Lingkungan bisnis yang
Non Finansial
terus menerus mengalami
perubahan menuntut agar
dunia
usaha
dapat
menyesuaikan diri dengan
perkembangan
jaman.
Sebagai
upaya
memenangkan persaingan
di
Era
Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA),
setiap
perusahaan
hendaknya
memiliki
kinerja yang baik. Kinerja
perusahaan tidaklah hanya
dapat
diukur
secara
finansial saja, tetapi juga
secara
non
finansial.
Namun sering terjadi
permasalahan
bahwa
kinerja perusahaan lebih
banyak
diukur
dan
dievaluasi
berdasarkan
aspek finansial saja. Oleh
sebab itu diperlukan riset
yang
dapat
menyeimbangkan kinerja
perusahaan baik secara
finansial maupun non
finansial.

Solusi yang diusulkan
adalah
dalam
melakukan pengukuran
dan evaluasi kinerja
perusahaan hendaknya
dapat seimbang antara
aspek finansial dan non
finansial.
Adanya
pengukuran
dan
evaluasi kinerja secara
finansial
dan
non
finansial
diharapkan
agar
akuntan
manajemen
dapat
menyediakan informasi
yang
relevan
bagi
pengambilan keputusan
bagi pihak manajemen
perusahaan.
Dengan
demikian
diharapkan
agar perusahaan dapat
mencapai competitive
advantage (keunggulan
kompetitif)
demi
memenangkan
persaingan di era MEA
dan globalisasi.

1. Faktor
Penentu
Kualitas
Pelaporan
Keuangan.
2. Manajemen Laba.
3. Kualitas Laba
4. Modal
Intelektual
(Intelectual Capital)
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Perilaku Wajib Pajak

CSR Hotel

Pajak dipandang sebagai
salah satu aspek yang
penting
dalam
perekonomian Indonesia,
karena merupakan sumber
pemasukan terbesar bagi
Negara.
Aturan
atau
regulasi terkait perpajakan
sangatlah
sering
mengalami
perubahan.
Selain itu, ada juga
perkembangan
terkait
aplikasi elektronik yang
dipandang
dapat
memberikan kemudahan
bagi WP Pribadi maupun
Badan.
Adanya
perkembangan di dunia
perpajakan menyebabkan
adanya
reaksi
yang
berbeda-beda dari WP
Pribadi dan WP Badan.
Oleh sebab itu diperlukan
riset
yang
dapat
mengetahui perilaku dari
WP terkait perkembangan
tersebut.
Sektor
pariwisata
merupakan salah satu
sektor ungulan di propinsi
Bali. Perkembangan sektor
pariwisata
sangatlah
ditunjang oleh keberadaan
Hotel sebagai salah satu
daya tarik wisatawan
selain objek wisata yang
ada di pulau Dewata.
Terkait dengan keberadaan
hotel
sering
terjadi
permasalahan terkait aspek
sosial dan lingkungan,
karena hotel dipandang
lebih
mengutamakan
aspek ekonomi. Oleh
sebab itu diperlukan riset
yang
dapat
menyeimbangkan aspek
ekonomi,
social,
dan
lingkungan pada sektor
perhotelan.

Solusi yang diusulkan
adalah
dengan
melakukan
analisis
terhadap perilaku WP
sebagai upaya untuk
mengetahui kepatuhan
WP terhadap aturan atau
regulasi
terkait
Perpajakan. Selain itu,
mengingat
adanya
perkembangan di bidang
teknologi
informasi,
dunia perpajakan juga
mengembangkan
berbagai aplikasi terkait
sistem Perpajakan guna
memudahkan WP dalam
melakukan
transaksi
perpajakan. Oleh sebab
itu dipandang perlu juga
untuk
menganalisis
perilaku WP terkait
dengan
penggunaan
aplikasi perpajakan.

1. Perubahan peraturan
perpajakan.
2. Aplikasi Elektronik
sistem Perpajakan.
3. Kepatuhan
WP
Pribadi
dan
WP
Badan.
4. Tax Amnesty.

Solusi yang diusulkan
adalah
dengan
menerapkan CSR pada
sektor perhotelan. Hotel
sebagai salah satu ujung
tombak
sektor
pariwisata
Bali
dipandang wajib untuk
mengimplementasikan
CSR sebagai upaya
mendapatkan
social
license
to
operate.
Penerapan CSR pada
sector perhotelan di Bali
mengacu pada filosofi
Tri Hita Karana, sebagai
pedoman hidup bagi
masyarakat Bali dalam
hubungannya
dengan
Tuhan YME, sesama
manusia,
serta
lingkungan.

1. CSR
pada
Hotel
peraih THK Awards.
2. Regulasi terkait CSR.
3. Sustainability
Reporting.
4. Audit CSR Hotel.
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Peta Jalan Riset Bidang Akuntansi Keuangan
Topik
Penelitian
Kualitas
Laporan
Keuangan

2016
Faktor
Penentu
Kualitas
Pelaporan
Keuangan

Kinerja
Balanced
Finansial dan Scorecard,
Non Finansial Penganggara
n
Costing
System,
Informasi
untuk
pembuatan
keputusan
Perilaku Wajib Tax Amnesty
Pajak
Analisis
harapan dan
kenyataan
Tax Amnesty
pada
WP
Pribadi, WP
Badan dan
UMKM

CSR Hotel

Regulasi
terkait CSR;
Analisis
implementasi
CSR Hotel
berdasarkan
peraturan
dan regulasi
CSR

Capaian Sampai Tahun
2017
2018
2019
Faktor dinamis, Motivasi
Persistensi,
faktor
statis, Manajemen
Prediktabilitas,
kinerja
Laba,
Pola Variabilitas,
perusahaan,
Manajemen
Discretionary
risiko institusi, Laba, Hipotesis Accruals,
risiko
Manajemen
Konsep
lingkungan,
Laba
dan Kualitatif
Nilai
Asimetri
Rerangka
keberpautan,
Informasi
Konseptual,
ketepatwaktuan,
Keputusan
dan
Implementasi;
konservatisma.
Investment
Opportunity Set
(IOS)
Ukuran finansial Anggaran untuk Pemisahan
dan non finasial perencanaan,
fixed cost dan
yang
anggaran untuk variabel
cost,
berhubungan
what if analysis, menggunakan
dengan operasi anggaran untuk departemental
dan inovasi;
rencana strategis overhead rate;
Evaluasi Kinerja jangka panjang; Evaluasi
Balanced
Evaluasi
menggunakan
Scorecard
Anggaran
kurva
pembelajaran
Aplikasi
Perubahan
Kepatuhan WP
Elektronik
peraturan
Pribadi dan WP
sistem
perpajakan;
Badan; Analisis
perpajakan;
Analisis
perilaku
Analisis
perilaku
WP kepatuhan WP
penggunaan
terkait peraturan terkait
sistem aplikasi baru dan revisi pembayaran
perpajakan: E- serta kebijakan pajak
Billing,
E- di
bidang
Filling,
E- perpajakan
Faktur, E-Nova,
dan sebagainya.
CSR pada Hotel Sustainability
Audit
CSR
peraih
THK Reporting;
Hotel;
Awards;
Analisis laporan Pemeriksaan
Analisis
keberlanjutan
dan audit CSR
implementasi
(Sustainability
Hotel
untuk
CSR
Hotel Reporting)
mengetahui
berdasarkan
sektor
kesesuaian
pedoman THK perhotelan
antara pelaporan
awards
menurut
dengan
pedoman GRI
kenyataan

2020
Elemen
Intelectual
Capital
:
Human Capital,
Structural
Capital, Capital
Employed,
Pengungkapan
Modal
Intelektual

Analisis
Cost
Volume Profit,
Analisis
profitabilitas
produk, Model
Stock control;
Evaluasi Major
Capital
Invesment
Analisis aplikasi
elektronik
sistem
perpajakan,
perubahan
peraturan
perpajakan,
analisis
kepatuhan WP

Analisis
CSR
Hotel
secara
lebih
holistic
dari
aspek
ekonomi, social,
lingkungan,
berdasarkan
prinsip-prinsip
etika bisnis dan
spiritualitas.
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C. Roadmap Bidang Studi Administrasi Negara
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Ilmu Komunikasi terbagi menjadi 4 isu strategis, yaitu: (1) Globalisasi dan
kearifan lokal, (2) Analisis pelayanan publik dan kepuasan publik, (3) Model komunikasi pembangunan dan
daya serap informasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan di Bali, (4) Kinerja dan perilaku aparatur
pemerintah daerah.

Isu-Isu
Strategis
Globalisasi
dan kearifan
lokal

Konsep Pemikiran

Suatu kenyataan yang
sudah dinikmati manusia
di era globalisasi adalah
kemakmuran, kemudahan
dan kenyamanan. Namun
demikian era yang serba
mudah
dan
nyaman
menimbulkan
pengaruh
positif dan juga hal negatif
yang akan mengancam dan
sulit
untuk dihindari.
Globalisasi
juga
berdampak terhadap sosial
budaya
masyarakat
(kearifan
lokal).
Globalisasi
telah
mendorong
terjadinya
pergeseran atau perubahan
terhadap
sistem
atau
aturan yang tumbuh dan
berkembang
dalam
masyarakat.
Perkembangan tekhnologi
memiliki andil yang sangat
besar dalam menggiring
para
remaja
kearah
dekandensi
moral.
Rusaknya mental dan
akhlak remaja diakibatkan
oleh gaya hidup yang
kapitalis, materialistik dan
individualistik.
Analisis
Aparat pemerintah sebagai
pelayanan
unsur
pemerintah
publik
dan (melayani)
terkait
kepuasan
langsung
dengan
publik
pelayanan
kepada
masyarakat sebagai unsur
lain (yang dilayani). Sikap
dan perilaku serta vehicle
aparat pemerintah akan
menjadi suatu ukuran
keberhasilan pemerintah
untuk mencapai tujuan

Pemecahan Masalah

Topik Riset yang Diperlukan

1. Membangun
strategi penguatan
kearifan
lokal
dalam menghadapi
globalisasi.
2. Merubah maindset
dan
culturset
masyarakat
terhadap pengaruh
globalisasi.
3. Strategi
pertahanan
kearifan lokal.
4. Menangkal
dan
mengantisipasi
faktor-faktor
buruk
dalam
globalisasi.
5. Membuat berbagai
alternatif
penguatan
dan
pengembangan
kebudayaan Bali

1. Eksistensi kearifan lokal.
2. Konstruksi sosial masyarakat
Bali terhadap globalisasi.
3. Sustainable kearifan lokal.
4. Manufaktori risk dalam perilaku
masyarakat Bali
5. Model penguatan pertahanan
budaya.

1. Memaksimalkan
pelayanan publik
dengan
meningkatkan
kualitas
pelayanan.
2. Mengidentifikasi
kualitas pelayanan
berdasarkan
kepuasan publik
pada skpd yang
menangani

1. Penguatan kwalitas pelayanan
publik.
2. Kepuasan publik pada skpd di
kota Denpasar.
3. Sewakadarma sebagai motto
pelayanan.
4. Smart city sebuah trend baru
dalam pelayanan publik.
5. Respon
dan
partisipasi
masyarakat dalam pelayanan
publik di kota Denpasar.
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organisasi dan memenuhi
pelayanan
pada
kebutuhan
masyarakat
pemerintah kota
sesuai dengan harapan,
Denpasar.
dan masyarakat akan 3. Menguatkan
merasa puas serta tidak
pemahaman
mengeluh.
aparatur
daerah
Menajemen
pelayanan
terhadap konsep
public memiliki peran
sewakadarma.
yang
sangat
penting 4. Memaksimalkan
terutama dalam merespon
pelayanan
tuntutan-tuntutan
publikberbasis
pelayanan
oleh
smart city di kota
masyarakat.
Kegiatan
Denpasar.
pelayanan pada dasarnya 5. Menghimpun
menyangkut pemenuhan
berbagai
suatu hak. Ia melekat pada
tanggapan
setiap orang secara pribadi
masyarakat dalam
maupun kelompok yang
upaya
bersifat universal.
merumuskan
kebijakan
pelayanan publik
di kota Denpasar
Model
Kebijakan dan program 1. Mengoptimalkan
komunikasi
pembangunan
yang
berbagai informasi
pembangunan dilaksanakan
perlu
penanganan
dan
daya disosialisasikan
kepada
gepeng
dan
serap
seluruh
masyarakat
sampah
pada
informasi
sehingga
dampak
masyarakat di kota
masyarakat
pembangunan
dapat
Denpasar.
terhadap
dinikmati
seluruh 2. Mengoptimalkan
kebijakan
masyarakat serta dapat
berbagai informasi
pembangunan direspon secara positif
penanganan
di Bali
oleh masyarakat. Untuk
gepeng
dan
melakukan
sosialisasi
sampah
pada
bebagai kebijakan dan
masyarakat
di
program
pembangunan
kabupaten
diperlukan model atau
Buleleng.
sistem komunikasi yang 3. Untuk
efektif sesuai dengan
mengoptimalisasik
karakteristik dan budaya
an
strategi
masyarakat.
Untuk
implementasi 12
mewujudkan
model
pas di kabupaten
komunikasi pembangunan
Buleleng.
yang efektif diharapkan 4. Membangun
dapat
memberikan
model komunikasi
mapping
berbagai
dan
sosialisasi
karakteristik dan budaya
program
yang berkembang dalam
pembangunan Bali
masyarakat berdasarkan
Mandara di Bali.
atropologis, sosiologis dan 5. Mengoptimalkan
komunikasi
tradisional
tersebarnya
yang berkembang
informasi
transportasi
sarbagita
pada
masyarakat Bali.

1. Komunikasi
pembangunan
dalam menangani gepeng dan
sampah di kota Denpasar.
2. Komunikasi
pembangunan
dalam menangani gepeng dan
sampah di kabupaten Buleleng.
3. Komunikasi dan implementasi
kebijakan 12 pas di kabupaten
Buleleng.
4. Efektifitas simakrama Gubernur
Bali.
5. Efektifitas informasi program
sarbagita bali mandara.
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Kinerja dan
perilaku
aparatur
pemerintah
daerah

Proses
pembangunan
nasional yang berlangsung
dewasa
ini
sedang
mengalami pergeseran dari
bingkai sistem otoriter ke
sistem demokrasi. Hal ini
menyebabkan
penyelenggaraan
pemerintahan
menjadi
sorotan
yang
tajam,
terutama dalam aspek
transparansi, akuntabilitas,
efisiensi dan efektifitas.
Dalam
konteks
ini,
penerapan prinsip-prinsip
good governance dalam
pengelolaan pemerintahan
menjadi suatu tuntutan
utama,
oleh
karena
masyarakat mulai kritis
dalam memonitor dan
mengevaluasi
manfaat
serta nilai yang diperoleh
atas
pelayanan
dari
instansi pemerintah.

Meningkatkan kinerja 1. Kinerja dan perilaku aparatur
dan
memperbaiki
pemerintah kabupaten Buleleng.
perilaku
aparatur 2. Kinerja dan perilaku aparatur
pemerintah daerah
pemerintah kabupaten Badung.
3. Kinerja dan perilaku aparatur
pemerintah
kabupaten
Karangasem.
4. Kinerja dan perilaku aparatur
pemerintah kabupaten Bangli.

Peta Jalan Penelitian Bidang Administrasi Negara
Topik
Penelitian
Pengaruh
globalisasi
terhadap
eksistensi
kearifan lokal.
Analisis
pelayanan
publik dan
kepuasan
publik.

2016
Pengaruh
globalisasi
terhadap
eksistensi
kearifan
lokal.
Pengaruh
kwalitas
pelayanan
publik dan
kepuasan
publik
terhadap
pemerintah
daerah.

2017
Konstruksi
sosial
masyarakat
terhadap
pengaruh
globalisasi.
Survey terhadap
kepuasan publik
di pemerintah
kota Denpasar.

Capaian Sampai Tahun
2018
2019
Paradigma
Manufaktori risk
perubahan
dalam
kearifan lokal globalisasi.
bali.

Suakadarma
sebagai simbol
atau slogan
pelayanan
publik di kota
Denpasar.

Smart city
sebagai salah
satu program
pelayanan
publik di kota
Denpasar.

2020
Membangun
model
pertahanan
budaya dalam
perspektif
sosial.
Respon publik
dan partisipasi
masyarakat
dalam
mengoptimalkan
pelayanan
publik di kota
Denpasar.
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Model
komunikasi
pembangunan
dan daya serap
informasi
masyarakat
terhadap
kebijakan
pembangunan
di Bali.

Model
komunikasi
pembanguna
n dalam
penanganan
gepeng dan
sampah di
kota
Denpasar.

Model
komunikasi
pembangunan
dalam
penanganan
gepeng dan
sampah di
kabupaten
Buleleng.

Model dan
strategi
komunikasi
kebijakan 12 pas
di kabupaten
Buleleng.

Efektivitas
simakrama
gubernur dalam
sosialisasi
program
bali
mandara.

Daya
serap
informasi
masyarakat
terhadap
program
transportasi
sarbagita.

Kinerja
dan
perilaku
aparatur
pemerintah
daerah.

Mengidentifi
kasi berbagai
respon
publik dan
lakip
aparatur
pemerintah
daerah
di
seluruh
kabupaten/ko
ta.

Mengidentifikas
i berbagai
respon publik
dan lakip
aparatur
pemerintah
daerah di
seluruh
kabupaten/kota
yang ada di
kabupaten
Badung.

Mengidentifikas
i berbagai
respon publik
dan lakip
aparatur
pemerintah
daerah di
seluruh
kabupaten/kota
yang ada di
kabupaten
Karangasem.

Mengidentifikas
i berbagai
respon publik
dan lakip
aparatur
pemerintah
daerah di
seluruh
kabupaten/kota
yang ada di
Bangli.

Mengidentifikas
i berbagai
respon publik
dan lakip
aparatur
pemerintah
daerah di
seluruh
kabupaten/kota
yang ada di
pemerintah
Provinsi Bali.

Analisis dan
evaluasi
kebijakan
pengembangan
pariwisata di
Bali.

Implementasi
kebijakan
pariwisata
khususnya
pembanguna
n villa dan
hotel di
kabupaten
Badung.

Dampak
kebijakan desa
wisata di
kabupaten
Buleleng.

Dampak
kebijakan desa
wisata di
kabupaten
Bangli.

Analisis kwalitas pelayanan
pariwisata di kabupaten Badung.

D. Roadmap Bidang Studi Komunikasi
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Ilmu Komunikasi terbagi menjadi 5 isu strategis, yaitu: (1) Humas dan Konflik
Intenal Organisasi (2) Humas dan Model Pendampingan Penyaluran Dana CSR (3) Media Massa
dan Bias Gender (4) Media Berbasis Kearifan Lokal di Bali (5) Periklanan dan Pariwisata Budaya
Berbasis Tri Hita Karana.
Isu-Isu
Strategis
Humas dan
Konflik
Internal
organisasi
serta Model
Pendampinga
n Penyaluran

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Topik Riset yang Diperlukan

Semakin berkembangnya
pariwisata
di
Bali,
membutuhkan
strategi
kehumasan yang baik
untuk
menjembatani
keinginan
stakeholder
sehingga
membatasi

Solusi yang diusulkan 1. Kebijakantentangkeberadaanseri
adalah pengembangan
katburuhpadasetiaporganisasi,
perencanaan program
sertakontribusiserikatburuhdala
kehumasan
yang
mkonflik internal organisasi.
relevan
dengan 2. ProdukdanKebijakanKehumasan
stakeholder
internal
Internal
sehingga
dapat 3. Risetkajiantentangkelayakancalo
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Dana CSR

Media Massa
dan
Bias
Gender

Literasi
Media
Berbasis
kearifan lokal
di Bali.
(Literasi
media adalah
kemampuanu
ntuk
memahami,
menganalisis,
dan
mendekonstr
uksi
pencitraan
media).
Periklanan
dan
Pariwisata
Budaya
Berbasis Tri
Hita Karana

terjadinya
konflik
organisasi.
Selain
itu
belum
optimalnya bantuan CSR
yang
disalurkan
oleh
organisasi
pada
masyarakat, sehingga hal
tersebut dapat memicu
konflik antara organisasi
dengan pihak eksternal
organisasi
Media massa menjadi
salah
satu
sarana
pergerakan
kaum
fenimisme yang efektif,
Media massa, merupakan
wahana
yang
paling
memungkinkan
untuk
meningkatkan partisipasi
perempuan di dalam ikut
mewarnai wacana yang
tengahberkembang
di
masyarakat, namun belum
seimbangnya muatan isi
dari media massa sehingga
sering terjadi bias gender.
Media massa dianggap
selalu mengeksploitasi dan
memojokkan perempuan,
selain itu pendapat yang
menyebutkan
bidang
media massa atau jurnalis
bukan jenis profesi yang
cocok untuk wanita.
Dalam era globalisasi,
informasi mempunyai nilai
ekonomi untuk mendorong
pertumbuhan
ekonomi
serta mewujudkan daya
saing
suatu
bangsa
sehingga
mutlak
diperlukan
suatu
kemampuan
untuk
mengakses
informasi.Namun masih
banyak
masyarakat
(berbagai lapisan) belum
dapat mekases informasi
dengan baik.

mengatasi
konflik
organisasi,
serta
pengembangan model
penyaluran CSR pada
masyarakat.

npenerimaan dana CSR. Riset
tentang model pendampingan
penyaluran dana

Media massa sangat
memungkinkan
di
jadikan sarana untuk
membangkitkan
motivasi
khalayak
sasaran
perempuan
dengan
cara
pembingkaian
(framing ) isu strategis
tertentu
sehingga
dapat mengkonstruksi
pesan media.

1. Analisis Framing tentang isu
gender dalam film
2. Analisis
Framing
berbasis
gender pada media massa.
3. Analisis
kekerasan
pada
perempuan di media massa.
4. Konstruksi Pemberitaan Politik
berisu Gender pada massa.
5. Konstruksi Fenimisme Pada
Media Massa.

Salah satu cara dalam
menigkatkan
jumlah
kedatangan wisatawan di
Bali
adalah
melalui
promosi,
baik
secara
konvensional
maupun

Solusi yang diusulkan 1. Pengaruh New Media terhadap
adalah strategi dalam
konsumen
jasa
pariwisata
mempromosikan
berbasis Tri Hita Karana
pariwisata budaya Bali 2. Kajian
terhadap
metode
melalui
berbagai
kreativitas dan strategi kreatif di
media, baik media
dunia
periklanan
dan

Solusi yang diusulkan 1. Literasi
Mediapadakeluarga.
adalah
adanya
Analisisliterasi
media
kegiatan literasi media
padaiburumahtanggatentangPeril
pada
masyarakat,
akuanakmenonton TV
kegiatan ini dapat 2. Literasi
Media
dilakukan
dengan
berbasispendidikankarakterpadaa
bekerjasama dengan
nak SMU di Propinsi Bali.
KPID Propinsi Bali.
3. Bentukliterasi
media
dalamkelembagaan formal di
Bali.
4. Model
Literasi
Media
BerbasiskeraifanLokalPadaMasy
arakat Bali
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elektronik.
promosi
ini
menciptakan
diperlukannya
promosi
yang
melalui berbagai
yang tersedia.

Melalui konvensional maupun
implementasinya dalam budaya
mampu elektronik.
pariwisata berbasis Tri Hita
image,
Karana.
strategi
3. Kajian bahasa visual dengan
tepat
berfokus pada pariwisata budaya
media
berbasis Tri Hita Karana dalam
periklanan, daya ungkap visual
periklanan, dan gaya hidup
digital.
4. Persepsi Audiens periklanan
dalam bentuk strategi teknologi
informasi
digital
dalam
pariwisata budaya berbasis Tri
Hita Karana. Peranan Digital
media dalam kepariwisataan
berbasis Tri Hita Karana serta
pemanfaatan media digital dalam
kegiatan Periklanan bidang
kepariwisataan budaya berbasis
Tri Hita Karana.

E. Roadmap Penelitian Program Studi Teknik Elektro
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Teknik Elektro terbagi menjadi 2 isu strategis, yaitu: (1) Kontinuitas /
keberlanjutan ketersediaan energy, (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi
Isu-Isu Strategis
Kontinuitas
keberlanjutan
ketersediaan energi

Konsep Pemikiran
/ Konservasi energy

Difersifikasi Energi

Pemecahan Masalah
Pengelolaan
pemanfaatan
energi
secara efisien untuk
rumah tangga dan
industri

Mengembangkan
Teknologi
Sumber
Daya Energi Baru dan
Terbarukan (EBT)

Topik Riset Yang
Diperlukan
1. Pengembangan
Teknologi Hemat Energi
2. Manajemen Energi
3. Manfaat dan Peningkatan
Daya Guna Energi
4. Kajian Penyediaan Energi
Listrik dari Aspek Mutu
dan Harga Energi
1. Teknologi
Pengembangan
Pembangkit
Listrik
Tenaga Panas Bumi
(PLTP)
2. Kajian
Sistem
Pembangkit
Listrik
Tenaga Panas Bumi
(PLTP)
3. Kajian
Teknologi
Pembangkit
Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
4. Pengembangan
Teknologi
Pembangkit
Biomassa dan Biogas dari
Bahan Tumbuhan
5. Pengembangan
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6.

7.
Pendukung
Infrastruktur Energi

Pengembangan
Komponen
yang
bersifat aplikatif untuk
dimanfaatkan
dalam
pengembangan energi
baru dan terbarukan
(EBT)

1.

2.

3.
Teknologi Informasi Infrastruktur
Meningkatkan
dan Komunikasi
Teknologi Informasi Kemampuan Sumber
dan Komunikasi (TIK) Daya Manusia (SDM)
dalam
Menunjang
Perkembangan TIK
Teknologi
Masa Mempersiapkan
Depan
Sumber Daya Manusia
(SDM)
untuk
Penguasaan
dan
Pengembangan
Teknologi Masa Depan

Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK)
untuk
Pengentasan
Kemiskinan

Memperluas
Akses
Informasi
Bisnis
UMKM
dan
Memberdayakan
Teknologi
Open
Source
untuk
Meningkatkan
Daya
Saing

Sistem
Telekomunikasi untuk
Menjangkau Seluruh
Indonesia

Indonesia
sebagai
Negara
Kepulauan
Memerlukan
Sarana
Telekomunikasi yang
dapat
Menjangkau
Seluruh Indonesia

1.
2.

Komponen
Teknologi
Pembangkit
Listrik
Tenaga Surya (PLTS)
Pengembangan
Teknologi
Energi
Pedesaan
Pemetaan
Potensi
Mikrohydro
Pengembangan
Teknologi
Pembuatan
Turbin Air
Pengembangan
Teknologi
Pembuatan
Komponen dan Perakitan
Generator Listrik
Pengembangan
Inverter/Converter Energi
Pengembangan
Infrastruktur Jaringan
Pengembangan
Teknologi Jaringan

1. Pengembangan
Teknologi
untuk
Menunjang Keselamatan
Manusia
termasuk
Pertahanan
Keamanan
meliputi
Robotika,
Remote Sensor, dan
Modeling
2. Pengembangan
Sistem
Instrumentasi
Cerdas
untuk Aplikasi Rumah
Tangga dan Industri
1. Pengembangan
Sistem
TIK untuk memudahkan
Masyarakat
Mencari
Informasi
dan
Memasarkan
Produk
Lokal dan Unggulan
2. Pengembangan
Multimedia Konten yang
sesuai dengan Kearifan
Lokal
3. Pengembangan
ELiteracy, Sesuai dengan
Budaya, Kemampuan dan
Kebutuhan Lokal
1. Pengembangan
Teknologi
Telekomunikasi
2. Kajian Sistem Jaringan
Telekomunikasi
3. Kajian Kualitas Layanan
Telekomunikasi
4. Kajian Kebijakan Tarif
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Peta Jalan Penelitian Bidang Teknik Elektro
Topik
Penelitian
Konservasi
Energi
Difersifikasi
Energi

Infrastruktur
Energi

2016
Kajian
Penyediaan
Energi Listrik
Kajian
Teknologi
Pembangkit
Listrik Tenaga
Surya

Capaian Sampai Tahun
2017
2018
2019
Manfaat dan Peningkatan Daya Manajemen
Guna Energi
Energi

2020
Pengembangan
Teknologi
Hemat Energi
Pengembangan
1. Pengembangan Teknologi 1. Pengemban
Komponen
Energi Pedesaan.
gan
Teknologi PLTS 2. Pemetaan
Potensi
Teknologi
Mikrohydro
Pembangkit
Biomassa
dan Biogas.
2. Kajian
Sistem
Pembangkit
Listrik
Panas Bumi.
Pengembangan Teknologi dan Pengembangan Inverter
Perakitan Generator Listrik

Pengembangan
Teknologi
Turbin Air
Infrastruktur
1. Pengembangan
Teknologi
Jaringan.
Informasi dan 2. Pengembangan
Komunikasi
Jaringan.
(TIK)
untuk
pengentasan
Kemiskinan
Teknologi Masa
Depan
Sistem
Telekomunikasi
Kualitas
Listrik

Daya

Keandalan
Sistem Tenaga
Listrik

Keamanan
Sistem Tenaga
Listrik

Infrastruktur Pengembangan Sistem TIK Pengembangan
untuk mencari informasi dan E-Literacy
Teknologi Memasarkan Produk Lokal dan sesuai Budaya
Unggulan
dan Kebutuhan
Lokal
Pengembangan
Multimedia
Sesuai dengan
Kearifan Lokal
Pengembangan Teknologi untuk Pengembangan Sistem Instrumentasi Cerdas untuk
Keselamatan Manusia
Rumah Tangga dan Industri
Kajian Sistem Pengembangan
Teknologi Kajian Kualitas Kajian
Jaringan
Telekomunikasi
Layanan
Kebijakan Tarif
Telekomunikasi
Telekomunikasi
Kualitas Layanan Perubahan Daya Analisa dan Simulasi Grounding Peningkatan
Listrik
Netral Trafo
Kualitas Daya
Listrik
untuk
Kualitas Daya
hemat energi
Listrik Saluran
Distribusi
Keandalan
Keandalan
Kajian Sistem SCADA pada Analisa Loses
Sistem
Sistem
Jaringan Distribusi Tenaga Jaringan
Distribusi
Transmisi
Listrik
Distribusi dan
Tenaga Listrik
Tenaga Listrik
Jaringan
Transmisi
Pemeliharaan Sistem Penyaluran Kinerja Sistem Proteksi Tenaga Koordinasi
Tenaga Listrik
Listrik Pada Gardu Induk (GI)
Relay Proteksi
Gardu
Proteksi Sistem Pada
Tenaga Listrik Induk (GI)
pada Saluran 20
KV
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F. Roadmap Penelitian Program Studi Teknik Sipil
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Teknik Elektro terbagi menjadi 3 isu strategis, yaitu: (1) Teknologi Bahan, (2)
Pengembangan Infrastruktur, (3) Kajian Prasarana Lingkungan.
Isu - Isu Strategis
a. Teknologi Bahan
Rekayasa
Bahan
yang
renewable
dan
ramah
lingkungan

Kosep Pemikiran

Keaneragaman tumbuhan
yang ada di Negara
Indonesia,
belum
sepenuhnya dipergunakan
dalam
rekayasa
konstruksi.
Sedangkan
permintaan bahan alam
untuk struktur bangunan
terus meningkat.
Rekayasa
dan Letak geografis Negara
Analisa
Indonesia
diantara
Kehandalan
lempeng
asia
dan
Gedung Terhadap lempeng
pasifik
Gempa
menyebabkan Indonesia
rawan bencana gempa
bumi.

b. Pengembangan Infrastruktur
Mitigasi bencana sebagian besar penduduk
tanah longsor dan Indonesia menetap di
pergerakan tanah.
pedesaan.
Lokasi
pemukiman di pedesaan
biasanya
terletak
di
daerah perbukitan atau
pegunungan dengan yang
mempunyai garis kontur
dengan kemiringan tinggi.
Keadaan
alam
yang
demikian sangat rawan
akan bencana longsor
yang diakibtkan karena
terjadinya
pergeseran
tanah.
Manajemen
Masalah kemacetan dan
Transportasi
dan kecelakaan
lalu-lintas,
Keselamatan Lalu- sudah menjadi hal yang
lintas
(Safety biasa di beberapa kota
Riding)
besar seperti: Jakarta,
Surabaya,
Medan,
Semarang,
Makasar.
Untuk mengatasi hal
tersebut diperlukan riset
tentang
manajemen
transportasi
dan
keselamatan lalu-lintas.

Pemecahan Masalah

Topik Riset Yang
Diperlukan

Untuk
memanfaatkan
kekayaan alam Indonesia
seperti tumbuhan bambu,
kelapa, dan tumbuhan lain
yang perlu dikembangkan
untuk menggantikan bahan
kayu

1. Peningktan kekuatan
bambu.
2. Penelitian bahan lain
untuk konstruksi

memanfaatkan
teknologi
yang
ada,
guna
mengurangi kerugian yang
terjadi akibat gempa bumi

1. Penelitian
tentang
pemetaan
derah
rawan
bencana
gempa bumi.
2. Pengembangan
struktur sederhana
tahan gempa.
3. Pengembangan
bahan
bangunan
serhana tahan gempa

pengembangan
penelitian
teknologi guna
pergerakan tanah

dan 1. Pengembangan dan
tentang
pemetaan
jalur
melacak
mitigasi bencana.
2. Penelitian
tentang
pergerakan tanah.
3. Pemetaan
daerah
aliran sungai dan
daerah resapan air.

pengembangan
ilmu 1. Pengembangan sistem
pengetahuan dan teknolgi
manajemen
guna mengatasi kemacetan
transportasi.
lalu-lintas
2. Pengembangan dan
peningkatan
mass
transport.
3. Penelitian
tentang
bangkitan
dan
pergerakan lalu-lintas.
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c. Kajian Prasarana Lingkungan
Pengelolaan
Indonesia sebagai negara
Lingkungan
dan berkembang
dengan
Pengelolaan
sejumlah masalah seperti
Wilayah
kepadatan
penduduk,
kemiskinan,
tingkat
pendidikan yang rendah,
dan kesadaran tentang
hukum
yang rendah,
secara tidak langsung
berdampak
buruk
terhadap
lingkungan.
Kerusakan
lingkungn
tidak dapat dihindari dan
terus berlangsung.
Pengembangan
kerusakan
lingkungan
Sumber Daya Air
yang diakibatkan oleh
perambahan hutan yang
tidak
terkontrol,
menyebabkan kerusakan
daerah tangkapan air di
hulu sungai.

penataan dan perbaikan
kualitas
pemukiman.
Peningkatan
kesadaran
tentang lingkungan.

1. Penataan
lingkungan.
2. Pemetaan
daerah
kumuh.
3. Peningkatan
kesadaran
tentang
hidup sehat

pemetaan daerah resapan , 1. Penelitian
tentang
pemetaan daerah hutan
sumber air.
lindung,
2. Penelitian
tentang
kualitas air.
3. Pemanfaat air untuk
kesejahteraan
masyarakat.

Peta Jalan Penelitian Bidang Teknik Sipil
Topik
Penelitian
Rekayasa Bahan
yang renewable
dan
ramah
lingkungan

2016
Penelitian bahan
bambu dari sifat
mekanika.
Penelitian
bambu laminasi
sebagai
pengganti balok
kayu.
Penggunaan
bambu laminasi
sebagai
lantai
bangunan

Rekayasa dan Pemetaan
Analisa
daerah
rawan
Kehandalan
gempa.
Gedung
Penelitian
Terhadap
tentang
Gempa
konstruksi tahan
gempa.

Capaian Sampai Tahun
2017
2018
2019
Penelitian
Sosialisasi dan pemodelan
bahan bambu produksi bahan penggunaan
dari
sifat bambu sebagai bambu
mekanika.
material
laminasi
Penelitian
bangunan
pada
bambu
pengganti kayu
konstruksi
laminasi
bangunan
sebagai
pengganti
balok
kayu.
Penggunaan
bambu
laminasi
sebagai lantai
bangunan
Pemetaan
Pemetaan
Pemetaan
daerah rawan daerah
rawan daerah rawan
gempa.
gempa.
gempa.
Penelitian
Pemodelan
Pemodelan
tentang
struktur
struktur
konstruksi
sederhana tahan sederhana
tahan gempa.
gempa.
tahan gempa.

2020
Pengembangan
fabrikasi bambu
laminasi sebagai
material
pengganti kayu

Peta
daerah
rawan gempa.
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Mitigasi
bencana tanah
longsor
dan
pergerakan
tanah

Manajemen
Transportasi
dan
Keselamatan
Lalu-lintas
(Safety Riding

Pemetaan
daerah
rawan
longsor,
dan
pergerakan
tanah. Penelitian
tentang
karakteristik
tanah di daerah
dengan kontur
curam.

Pemetaan
daerah rawan
longsor, dan
pergerakan
tanah.
Penelitian
tentang
karakteristik
tanah
di
daerah dengan
kontur curam.
Pemetaan
Pemetaan
daerah
rawan daerah rawan
kecelakaan lalu- kecelakaan
lintas. Analisa lalu-lintas.
geometrik jalan Analisa
geometrik
jalan

Pengembangan
Penelitian
Sumber
Daya tentang sumber
Air
air. Penelitian
tentang kualitas
air

Pemetaan
Peta daerah Peta
daerah
daerah
rawan rawan
rawan longsor
longsor,
dan longsor
pergerakan
tanah. Penelitian
tentang
karakteristik
tanah di daerah
dengan kontur
curam.
Pemetaan
daerah
rawan
kecelakaan lalulintas. Analisa
geometrik jalan

Penelitian
Penelitian
tentang
tentang sumber
sumber
air. air. Penelitian
Penelitian
tentang kualitas
tentang
air
kualitas air

Analisa
bangkitan
pergerakan
lalu lintas

Analisa
bangkitan
pergerakan lalu
lintas

Pemanfaat
air
untuk
kesejahteraan
masyarakat

Pemanfaat air
untuk
kesejahteraan
masyarakat

G. Roadmap Bidang Studi Ilmu Hukum
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Hukum Pidana dan Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 isu strategis, yaitu: (1)
Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan, (2) Korupsi di kalangan aparatur pemerintah daerah, (3)
Kriminalitas anak muda dalam kelompok genk motor.
Isu-Isu
Strategis
Kekerasan
Seksual Anak
dan Perempuan

Korupsi
kalangan
aparatur
pemerintah
daerah

di

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

1. Tingginya
angka
kekerasan seksual
terhadap anak dan
perempuan.
2. Rendahnya
penerapan
sanksi
pidana
terhadap
pelaku
kekerasan
seksual anak dan
perempuan.
3. Kurangnya
perhatian
pemerintah terhadap
korban
kekerasan
seksual anak dan
perempuan
1. Tingginya
Kasus
korupsi yang tidak
terungkap
pada
sistem pemerintahan
daerah.

1. Mendata jumlah kasus
kekerasan seksual.
2. Melakukan
kajian
terhadap jenis sanksi
yang tepat bagi pelaku
kekerasan seksual.
3. Konsep
penanganan
korban
kekerasan
seksual.

1. Menumbuhkan
kesadaran anti korupsi
di kalangan birokrasi
pemerintahan daerah.
2. Menumbuhkan sistem

Topik Riset yang
Diperlukan
1. Rekonstruksi
hukum
perlindungan anak
2. Formulasi
sanksi
terhadap tindak pidana
kekerasan seksual anak
dan perempuan
3. Formulasi
konsep
penanganan
korban
kekerasan seksual anak
dan perempuan

1. Potensi Korupsi pada
birokrasi pemerintahan
daerah
2. Konsep
pemberdayaan
masyarakat anti korupsi
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Kriminalitas
anak
muda
dalam
kelompok genk
motor

2. Adanya pola korupsi
baru di kalangan
aparatur pemerintah
daerah.

birokrasi yang bersih
dari praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme.

3. Merekonstruksi
pola
pemerintahan yang bersih
dari
tindak
pidana
korupsi.

1. Banyaknya
kasus
kriminalitas anggota
genk motor.
2. Resahnya
warga
masyarakat
pengguna
jalan
terhadap kekerasan

1. Melakukan pendataan
wilayah
rawan
kriminalitas
genk
motor.
2. Melakukan koordinasi
dengan pihak aparat
kemanan
mengenai
pola penertiban genk
motor.

1. Mengumpulkan
data
jumlah genk motor di
bali.
2. Melakukan
pendataan
wilayah
rawan
kriminalitas genk motor.
3. Merestrukturisasi penal
policy dan non penal
dalam
penanganan
anggota genk motor.

Peta Jalan Riset Bidang Hukum Pidana dan Peradilan Pidana
Topik
Penelitian
Rekonstruksi
Formulasi
sanksi terhadap
tindak pidana
kekerasan
seksual
dan
konsep
penanganan
korban
kekerasan
seksual
anak
dan perempuan
Sistem
pemerintahan
yang bersih dari
Korupsi

2016

2017

Capaian Sampai Tahun
2018
2019

Mendata perkembangan kasus Merumuskan
tindak
pidana
kekerasan konsep sanksi
seksual anak dan perempuan
dan
pola
penanganan
korban
kekerasan
seksual
anak
dan perempuan

Sistem
pelayanan Pola pelayanan
pemerintahan
dalam publik
dalam
melakukan pelayanan public
menciptakan
birokrasi
pemerintahan
yang bersih dari
korupsi
Non
penal Faktor yang mempengaruhi Dampak
policy dan penal kriminalitas genk motor
kriminalitas
policy
dalam
genk
motor
penanganan
terhadap warga
kriminalitas
masyarakat
anggota
genk
motor

Melakukan
uji
coba penggunaan
konsep sanksi dan
pola penanganan
korban kekerasan
seksual anak dan
perempuan

2020
Melakukan
kajian akademis
terhadap hasil
penggunaan
konsep sanksi
dan
pola
penanganan
kekerasan
seksual
anak
dan perempuan

Melakukan kajian pelayanan publik
yang bersih dari korupsi di kabupaten
dan kota di provinsi Bali.

Kebijakan hukum
pidana
dalam
mengatasi
kriminalisasi
anggota
genk
motor

Formulasi
hukum
pemberantasan
komunitas genk
motor

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Hukum Administrasi Pemerintahan terbagi menjadi 5 isu strategis, yaitu: (1)
Pilkada Serentak, (2) Problematika Eksistensi Organisasi Masyarakat dalam Infrastruktur Politik di
Indonesia, (3) Implementasi Penerapan Pajak Progresif terhadap Kendaraan Bermotor di wilayah
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Propinsi Bali, (4) Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten /Kota, (5)
Pengaruh Fraksi Partai Politik terhadap Optimalisasi kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR dan
DPRD).
Isu-Isu
Strategis
Pilkada
Serentak

Konsep Pemikiran

1. Efektifitas
sistem
pendanaan
dalam
Pilkada
Serentak
yang
dilakukan
secara langsung.
2. HambatanHambatan
yang
terjadi
dalam
Pilkada serempak
3. Legitimasi jabatan
Plt dalam Pilkada
serentak
Problematika
1. Maraknya
Eksistensi
Keberadaan
Organisasi
Organisasi
Masyarakat
Masyarakat dengan
dalam
berbagai
basis
Infrastruktur
kepentingan
Politik
di 2. Ormas
sebagai
Indonesia
infrastruktur politik
sering
kali
menimbulakan
konflik
di
masyarakat
3. Tidak
jelasnya
pengaturan tentang
Ormas
dalam
peraturan
perundangundangan

Pemecahan Masalah






1.

2.

3.

Implementasi 1. Adanya
1.
Penerapan
pemberlakuan pajak
Pajak
progresif terhadap
Progresif
kendaraan bermotor
terhadap
(roda dua dan roda
Kendaraan
empat)
Bermotor di 2. Pajak
progresif 2.
wilayah
bertujuan
untuk
Propinsi Bali
mengurangi jumlah
kepemilikan
kendaraan pribadi di
wilayah
Propinsi 3.
Bali,
serta
menambah jumlah
pemasukan
Pendapatan
Asli

Solusi yang ditawarkan
yaitu revisi peraturan
mengenai mekanisme
pendanaan
dalam
penyelenggaraan
Pilkada serentak.
Pelaksanaan
Pilkada
dilaksanakan
dengan
sistem demokrasi.
Adanya
pengaturan
yang lebih kuat tentang
Plt.
Pemerintah
pusat
melalui
Departemen
Hukum dan HAM
harus
mengawasi
secara
ketat
pendaftaran
dan
kegiatan yang yang
dilaksanakan Ormas.
Pemerintah
daerah
melalui
Dinas
Kesbanglinmas
mengawasi kegiatankegiatan Ormas secara
lebih seksama.
Memperberat
sanksi
administratif, maupun
pidana yang dijatuhkan
kepada Ormas yang
melakukan
pelanggaran.
Mempertegas
pelaksanaan
pajak
progresif
bagi
kendaraan
bermotor
agar
tidak
terjadi
pengelabuan data.
Membatasi
jumlah
pembelian kendaraan
bermotor
oleh
penduduk yang tidak
memiliki KTP Bali.
Mewujudkan
transportasi umum dan
sarana
prasarananya
yang nyaman, aman,
dan tepat waktu.

Topik Riset yang Diperlukan












Mendata pelaksanaan Pilkada
serentak tahun 2015 dan
berikutnya.
Mendata penggunaan dana
dalam Pilkada serentak tahun
2015 dan berikutnya.
hambatan-hambatan
yang
terjadi selama pelaksanaan
Pilkada serentak.

Melakukan
verifikasi
pengaturan tentang Ormas
dalam
hukum
positif
Indonesia.
Mendata kenaggotaan OrmasOrmas,
di
Depkumham
dengan focus pada ormasormas bermasalah.
Memformulasikan
sanksi
yang setimpal dan lebih
menimbulkan efek jera bagi
pelanggaran-pelanggaran
terkait ormas.

Mengumpulkan data jumlah
kendaraan bermotor yang ada
di Bali.
2. Mengumpulkan jumlah pajak
kendaraan bermotor yang
ditargetkan diperoleh oleh
Dinas Pendapatan Provinsi
Bali.
3. Memformulasikan peraturan
perundang-undangan
yang
mampu mengurangi jumlah
pembelian
kendaraan
bermotor, khususnya oleh
penduduk luar Bali.
1.
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3.

Koordinasi
Pemerintah
Provinsi
dengan
Pemerintah
Kabupaten
/Kota

1.

2.

3.

Daerah (PAD) dari
sector pajak.
Penerapan
pajak
progresif
tidak
mampu
menghentikan laju
pertumbuhan
kendaraan bermotor,
serta
penerimaan
pajak masih belum
mencapai target.
Adanya
tumpang 1. Merevisi
pengaturan 1. Mendata
peraturan
tindih pelaksanaan
mengenai
koordinasi
perundang-undangan terkait
Otonomi daerah.
antara
Pemda
dengan pemerintahan daerah.
Adanya kebijakan
Kabupaten
/
Kota 2. Mendata
Konflik-konflik
pemerintah
dengan Pemda Provinsi
yang terjadi antara Pemda
Kabupaten / Kota
dalam
UU
No.23
Kabupaten / Kota dengan
yang bertentangan
Tahun 2014 jo UU No.
Pemda
Provinsi
baik
dengan
kebijakan
2 tahun 2015 jo UU No
mengenai kebijakan yang
Pemerintah Provinsi.
9 Tahun 2015 tentang
dijalankan maupun Perda
Kurangnya
Pemerintahan Daerah.
yang diterbitkan.
koordinasi
antara 2. Harmonisasi Hubungan
pemerintah
dan kerjasama antara
Kabupaten / Kota
Pemda Kabupaten /
yang bertentangan
Kota dengan Pemda
dengan
kebijan
Provinsi.
Pemerintah Provinsi.

Pengaruh
1. Tidak
optimalnya 1. Adanya
pengaturan 1. Mendata jumlah fraksi dan
Fraksi Partai
kinerja
anggota
mengenai pembatasananggota fraksi di lembaga
Politik
lembaga perwakilan
pembantasan
perwakilan rakyat.
terhadap
rakyat
dalam
pelaksanaan
PAW 2. Mendata jumlah anggota
Optimalisasi
menjalankan fungsipartai politik.
partai politik yang di PAW
kinerja
fungsinya.
2. Adanya perlindungan
akibat berseberangan sikap
Lembaga
2. Fraksi
memiliki
hukum bagi anggota
dengan Fraksinya.
Perwakilan
mekanisme
PAW
wakil rakyat yang 3. Mengevaluasi kinerja anggota
Rakyat (DPR
yang
dapat
bersikap
bertentang
Lembaga Perwakilan Rakyat
dan DPRD)
dipergunakan partai
dengan Fraksi apabila
dalam pelaksanaan fungsipolitik
untuk
dilakukan PAW.
fungsinya.
mengganggu kinerja
wakil rakyat.

Peta Jalan Riset Bidang Hukum Administrasi Negara dan Pemerintahan
Topik
Penelitian
Pilkada
Serentak

Capaian Sampai Tahun
2016
2017
2018
2019
Mendata pelaksanaan Pilkada Mendata hambatan Mensosialisasikan
serentak tahun 2015 dan 2017
-hambatan
yang mengenai
terjadi
dalam hambatanpelaksanaan
hambatan dalam
Pilkada mengenai pelaksanaan
teknis operasional, Pilkada
efektivitas
khususnya
pendanaan, jabatan mengenai
Plt Kepala Daerah. efektivitas

2020
Mengusulkan
adanya
pengaturan
mengenai
syarat- syarat
penunjukkan
Plt
Kepala
Daerah,
dan
efisiensi
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Problematika
Eksistensi
Organisasi
Masyarakat
dalam
Infrastruktur
Politik
di
Indonesia

Mendata
Menganalisis,
kenaggotaan dan
Ormasmemecahkan
Ormas yang berbagai
ada
di persoalan yang
masyarakat
terjadi terkait
baik
yang dengan
terdaftar
keberadaan
maupun yang ormas.
tidak
terdaftar
Implementasi Mengumpulkan data jumlah
Penerapan
kendaraan bermotor yang ada
Pajak
di
Bali,
jumlah
pajak
Progresif
kendaraan bermotor yang
terhadap
ditargetkan dan pendapatan riil
Kendaraan
dari pajak kendaraan bermotor
Bermotor di pada tahun 2016 dan 2017.
wilayah
Propinsi Bali

Koordinasi
Pemerintah
Provinsi
dengan
Pemerintah
Kabupaten
/Kota

Mendata
Konflikkonflik
yang terjadi
antara
Pemda
Kabupaten
/
Kota
dengan
Pemda
Provinsi
baik
mengenai
kebijakan
yang
dijalankan
maupun
Perda yang
diterbitkan.
Pengaruh
Mendata
Fraksi Partai jumlah
Politik
anggota
terhadap
partai
Optimalisasi
politik yang
kinerja
di
PAW
Lembaga
akibat
Perwakilan
berseberang

Mensosialisasikank
an
mengenai
pentingnya
mendaftarkan
organisasi
masyarakat
dan
sanksi
terhadap
organisasi
masyarakat
yang
mengganggu
ketertiban umum.
Mensosialisasikan
mengenai
pentingnya
pembayaran pajak
kendaraan
Bermotor
dan
Mempertegas
pelaksanaan pajak
progresif
bagi
kendaraan bermotor
agar tidak terjadi
pengelabuan data.

Mendata
hambatanhambatan
yang
ada
akibat tumpang tindih
kewenangan
antara
Pemda Kabupaten / Kota
dengan Pemda Provinsi.

Mendata bentukbentuk
perlawanan
hukum
yang
ditempuh
oleh
anggota
perwakilan rakyat
yang di- PAW

Harmonisa
si
Hubungan
dan
kerjasama
antara
Pemda
Kabupaten
/
Kota
dengan
Pemda
Provinsi.

Perlindunga
n
hukum
bagi
anggota
wakil
rakyat yang
bersikap
bertentang

pendanaan
dan
problem jabatan
Plt
Kepala
Daerah.
Menjembatani
FGD
antara
pemerintah
dengan
OrmasOrmas yang ada
di
masyarakat
terkait
dengan
optimalisasi peran
ormas
sebagai
insfrastruktur
msayarakat.
Mengevaluasi
pelaksanaan pajak
progresif ditinjau
dari peningkatan
jumlah kendaraan
bermotor
dan
jumlah pajak yang
terdaftar.

Mensosialisasikan
mengenai
pentingnya
koordinasi antara
Pemda Kabupaten
/ Kota dengan
Pemda Provinsi
demi terciptanya
prinsip check and
balances

Mensosialisasikan
bentuk
perlindungan
hukum
dan
upaya
hukum yang dapat
ditempuh
anggota
perwakilan rakyat yang
di- PAW oleh fraksinya.

penggunaan
dana Pilkada
serentak.
Mengahsilkan
mekanisme
pendaftaran
Ormas
yang
lebih
sederhana dan
terintegerasi.

Mengusulkan
alternatif
pengganti
pajak progresif
yang mampu
mengurangi
jumlah
kepemilikan
kendaraan
bermotor dan
meningkatkan
pendapatan
daerah
dari
pajak.
Mengusulkan
pengaturan
mengenai
koordinasi
antara Pemda
Kabupaten
/
Kota dengan
Pemda
Provinsi dalam
UU
No.23
Tahun 2014 jo
UU No. 2
tahun 2015 jo
UU No 9
Tahun
2015
tentang
Pemerintahan
Daerah.
Mengusulkan
formulasi
pengaturan
baru tentang
fraksi
partai
politik.

Page | 52

Rakyat (DPR an
sikap oleh fraksinya.
dan DPRD)
dengan
Fraksinya

dengan
Fraksi
apabila
dilakukan
PAW.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Hukum Adat dan Masyarakat terbagi menjadi 5 isu strategis, yaitu: (1)
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya, (2) Tingginya tingkat
perceraian, (3) Kepastian hukum tanah duwe desa bagi masyarakat hukum adat di Bali, (4)
Keabsahan anak yang dilahirkan dari perkawinan keris, (5) Waris Perempuan di Bali Setelah
Keluarnya Keputusan Majelis Desa Pakraman (MUDP) III Tahun 2010 No. III.
Isu-Isu Strategis

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Kurangnya
kesadaran
masyarakat dalam
mencatatkan
perkawinannya

Perkawinan
sah
bilamana
dilaksanakan sesuai dengan
agama dan kepercayaan, dan
dicatatkan pada kantor catatan
sipil untuk keabsahan dari anak
yang dilahirkan dari hasil
perkawinan tersebut. Masih
banyak masyarakat yang belum
sadar
mendaftarkan
perkawinannya pada kantor
catatan sipil. Akibatnya anak
yang di lahirkan tidak memiliki
akta
perkawinan.Untuk
itu
diperlukan penelitian untuk
dapat mengetahui kesadaran
masyarakat akan fungsi dari akte
perkawinan.
Sebagian masyarakat di desa ini
kurang menghargai lembaga
perkawinan. Menurut Ajaran
Hindu lembaga perkawinan
sangat suci dan sakral, namun
bagi sebagian masyarakat hal
tersebut belum disadari makna
dari suatu perkawinan. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain: umur, ekonomi, dan
pendidikan.

Usulan
yang
dapat
dilakukan
adalah
melakukan
sosialisasi
tentang
pencatatan
perkawinan yang diatur
dalam Pasal 2 ayat (2)
UU. No.1 Tahun 1974
Tentang
Perkawinan.
Kerjasama
dengan
institusi
terkait
diantaranya
Lurah,
camat, Catatan sipil

Usulan
yang
dapat
dilakukan
adalah
melakukan
sosialisasi
UU No. 1 Tahun 1974
Tentang
Perkawinan.
Memberikan pencerahan
tentang agama Hindu.
Sosialisasi
pentingnya
akan akta perkawinan
dan akta perceraian.



Secara yuridis formal tanah
merupakan lahan penghidupan
bagi tiap-tiap orang untuk
mencapai
kemakmuran
di
berbagai bidang. Selain itu tanah
juga diperlukan sebagai tempat
berpijak dari manusia itu lahir

Usulan
yang
dapat
dilakukan adalah supaya
tanah
duwe
desa
mempunyai
kepastian
hukum yang jelas .



Tingginya tingkat
perceraian

Kepastian hukum
tanah duwe desa
bagi masyarakat
hukum adat di Bali

Topik Riset yg
Diperlukan
 Mendata jumlah
penduduk
yang
belum memiliki
akte perkawianan
 Mendata jumlah
anak yang belum
memiliki
akte
kelahiran.



Mendata jumlah
pasangan
perkawinan yang
memilik dan tidak
memiliki
akta
perkawinan.
Mendata jumlah
perkawinan yang
bercerai
yang
memiliki dan tidak
memiliki
akta
perceraian
Riset yang akan
diteliti
adalah
tentang kepastian
hukum tanah duwe
desa berdasarkan
UU No. 5 Tahun
1960
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Keabsahan anak
yang
dilahirkan
dari
perkawinan
keris

Waris Perempuan
di Bali Setelah
Keluarnya
Keputusan Majelis
Desa
Pakraman
(MUDP) III Tahun
2010 No. III

sampai ia meninggal dunia.
Tidak dipungkiri sengketasengketa yang berkaitan dengan
tanah amat banyak yang terjadi
di
masyarakat
sehingga
kepastian hukum itu sangat
diperlukan.
Hampir
semua
tanah-tanah duwe desa (tanah
milik desa) adat tidak terdaftar.
Hal ini akan mempengaruhi
kepastian hukum tanah duwe
desa bagi masyarakat hukum
adat di Bali
Pergaulan yang bebas dari
muda-mudi jaman sekarang
sering berakibat negatif yaitu
terjadi kehamilan di luar
perkawinan. Namun di lain
pihak juga ada orang tua yang
tidak menyetujui calon suami
dari si gadis. Faktor tersebut
dapat disebabkan antara lain:
karena beda kasta, faktor
keturunan,
dan
ekonomi.
Perkawinan dilakukan dengan
sebilah keris.
Pada umumnya masyarakat Bali
menganut sistem kekerabatan
patrilinial.
Dalam
sistem
patrilinial perempuan tidak
memiliki hak mewaris. Namun
di Bali perempuan yang
berstatus purusa (laki-laki)
memiliki hak waris penuh.
Keluarnya keputusan MUDP
Tahun 2010 no. III, mendapat
angin segar bagi perempuan di
Bali.
Dalam
kenyataannya
keputusan tersebut belum di
inflementasikan ke dalam awigawig
atau
perarem
desa
pakraman, hal ini menyebabkan
nasib perempuan masih sama
dan tidak berubah dalam hal
waris.



Keberadaan tanah
adat duwe desa
bagi masyarakat
hukum adat di
Bali

Usulan
yang
dapat
dilakukan
adalah
memberikan penyuluhan
terhadap para pemudapemudi untuk menjaga
kehormatannya.
Menyadarkan orang tua
agar mengawasi anaknya
dan tidak diskriminasi
terhadap kasta.



Penelitian
yang
dapat dilakukan
adalah
meneliti
keabsahan
perkawinan dan
anak
dari
perkawinan kris.
Meneliti tentang
hak waris dari
anak
yang
dilahirkan
dari
perkawinan kris.

Usulan
yang
dapat
diberikan
adalah
melakukan
sosialisasi
secara intensif ke desa
pakraman dan melakukan
kerjasama
dengan
bendesa pakraman serta
tetua adat di desa
masing-masing.







Mendata
para
orang tua yang
sudah meberikan
hak waris kepada
anak perempuan
(predana).
Meneliti tentang
inplementasi
keputusan MUDP
di beberapa desa
pakraman di Bali.

Page | 54

Peta Jalan Riset Bidang Hukum Masyarakat
Topik Penelitian
Kesadaran
masyarakat dalam
mencatatkan
perkawinannya

Tingginya
perceraian

2016
Mendata
dan
merumuskan
Pencatatan
Perkawinan

tingkat

Mendata
dan
merumuskan
tingkat
perceraian
di
Desa

Kepastian
hukum
tanah duwe desa
bagi
masyarakat
hukum adat di Bali

Mendata
dan
merumuskan
tanah duwe desa
bagi masyarakat
hukum adat

Keabsahan
anak
yang dilahirkan dari
perkawinan keris

Mendata
dan
merumuskan
perkawinan
keris di Desa
Sesandan

Waris Perempuan di
Bali
Setelah
Keluarnya
Keputusan Majelis
Desa
Pakraman
(MUDP) III Tahun
2010 No. III

Mendata
dan
merumuskan
pewarisan bagi
anak perempuan
di
beberapa
desa di Bali

Capaian Sampai Tahun
2017
2018
2019
Sosialisasi
Memecahkan
Memproses
akan
hambatanakta
pentingnya
hambatan
perkawinan
akta
yang di hadapi dan
akta
perkawinan
dalam
kelahiran di
dan
akta pembuatan
Kantor
kelahiran
akta di desa.
catatan sipil
anak
Sosialisasi
Memecahkan
Memproses
akan
hambatanakta
pentingnya
hambatan
perkawinan
akta
yang di hadapi dan
akta
perkawinan
dalam
perceraian
dan
akta pembuatan
perceraian
akta
perceraian di
desa.
Sosialisasi
Memecahkan
Memproses
akan
hambatanhal-hal yang
pentingnya
hambatan
dapat
kepastian
yang di hadapi mengkaji
tanah duwe terkait tanah masalah
desa
bagi duwe
desa hukum tanah
masyarakat
bagi
duwe desa
hukum adat
masyarakat
bagi
hukum adat di masyarakat
Bali
hukum adat
di Bali
Sosialisasi
Memecahkan
Memproses
akan
hambatanakta
anak
pentingnya
hambatan
yang
kesadaran
yang di hadapi dilahirkan
muda-mudi
dari
dalam
perkawinan
menjaga
keris
dirinya, dan
menyadarka
n orang tua
tidak
diskriminasi
terhadap
kasta
Sosialisasi
Memecahkan
Inplementasi
keputusan
hambatanKeputusan
MUDP
hambatan
MUDP
ke
yang di hadapi dalam awigawig
/
Perarem
Desa
Pakraman

2020
Menyerahkan
akta perkawinan
dan
akta
kelahiran anak

Menyerahkan
akta perkawinan
dan
akta
perceraian

Menyerahkan
hasil
dan
merekomendasi
kan
kepada
pemerintah atas
penemuan yang
di dapat

Menyerahkan
akta

Waris
perempuan telah
diatur
dalam
awig-awig atau
perarem
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Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mendatang
untuk bidang studi Hukum Bisnis terbagi menjadi 5 isu strategis, yaitu: (1) Problematika Hak Guna
Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, (2) Persaingan Pasar Modern dengan
Pasar Tradisional, (3) Perjanjian Perkawinan Campuran, (4) Perlindungan Hukum Hak Cipta
Terhadap Karya Seni Bali yang tidak diketahui Penciptanya, (5) Kontrak Pemilikan Vila dengan
Sistem Mepatung.
Isu-Isu Strategis

Konsep Pemikiran

Pemecahan Masalah

Problematika
Hak
Guna
Bangunan di atas
Tanah
Hak
Pengelolaan
Pemerintah
Daerah
Persaingan Pasar
Modern dengan
Pasar Tradisional

Banyaknya timbul sengketa
mengenai
Hak
Guna
Bangunan dibebankan di atas
tanah Hak Pengelolaan di
Bali.

Penyesuaian
ketentuan
perundang-undangan
yang mengatur mengenai
Hak Guna Bangunan dan
Tanah Hak Pengelolaan.

Bali
merupakan
daerah
pariwisatayang
sangat
diminati termasuk oleh para
investor untuk melakukan
bisnis. Bisnis yang kian
marak adalah pasar modern,
yang semakin menjamur
sampe
kepelosok
desa,
sehingga sangat berdampak
pada
eksistensi
pasar
tradisional.
Bali
merupakan
tujuan
wisata
internasional
mengakibatkan banyaknya
orang asing tinggal dan ingin
berbisnis di Bali. Aturan
Pemerintah bahwa orang
asing tidak bisa memiliki hak
milik di Indonesia, sehingga
WNA
melakukan
perkawinan dg masyarakat
lokal.
Banyak karya seni seperti
perak, seni ukir, seni lukis,
Tenun dll di bali yang tidak
diketahui
siapa
yang
menciptakan. Karya seni Bali
yang
tidak
diketahui
penciptanya
akan
memudahkan bagi pihak lain
atau negara lain utk dapat
mengakui hak ciptanya.
Banyaknya
bermunculan
bisnis penjualan vila di Bali
dengan sistem mepatung.

Pemberian ijin terhadap
pasar modern hendaknya
mentaati aturan yang
telah ditetapkan oleh
Pemda,
sehingga
keberadaan
pasar
tradisional terlindungi.

Mendata jumlah pasar
modern yang diberikan ijin
masuk sampe ke desa-desa.
Mendata pasar tradisional
yang berdampak negatif
akibat keberadaan pasar
modern.

Perkawinan
campuran
hendaknya
mentaati
aturan yang berlaku di
Indonesia,
termasuk
dalam hal kepemilikan
aset
yang
diperoleh
setelah
terjadinya
perkawinan dan tindakan
hukum lainnya seperti
sewa menyewa, jual beli.

Mendata
permasalahan
perkawinan
campuran
yang terjadi di Bali.

Terlalu
mahal
dan
berbelit-belinya birokrasi
di dalam pengajuan Hak
cipta
menyebabkan
seseorang atau daerah
utnuk mengajukan Hak
Cipta.

Mendata hasil karya seni
Bali yang tidak diketahui
penciptanya.
Mencari
solusi
untuk
mempermudah di dalam
pengajuan
permohonan
Hak Cipta bagi suatu
daerah yang memiliki
karya seni yang tidak
diketahui penciptanya.
Mendata
bisnis
vila
dengan sistem mepatung
dan mendata permasalahan
yang ditimbulkan dari

Perjanjian
Perkawinan
Campuran

Perlindungan
Hukum
Hak
Cipta Terhadap
Karya Seni Bali
yang
tidak
diketahui
Penciptanya

Kontrak
Pemilikan Vila
dengan
Sistem
Mepatung

Belum ada pengaturan
mengenai
sistem
perjanjian
mepatung
(kepemilikan
bersama

Topik Riset yang
Diperlukan
Mengetahui
penyebab
timbulnya
sengketa
mengenai
Hak
Guna
Bangunan di atas tanah
Hak
Pengelolaan
Pemerintah Daerah.
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dalam tatanan
Nasional).

Hukum

adanya sistem mepatung.

Peta Jalan Riset Bidang Hukum Bisnis
Topik
Penelitian

Capaian Sampai Tahun
2016

2017

2018

Perlindungan
Hukum Hak
Cipta
Terhadap
Karya Seni
Bali
yang
tidak
diketahui
Penciptanya

Mendata
semua karya
cipta
di
propinsi Bali
yang terkait
dengan karya
seni
Bali
yang
tidak
diketahui
Penciptanya

Menggali,
menganalisis,
dan
memecahkan
berbagai
persoalan
yang terjadi
terkait
dengan karya
seni
yang
tidak
diketahui
penciptanya

Mensosialisasikankan
mengenai pentingnya
hak cipta kepada
masyarakat
dan
memberikan usulan
dan masukan kepada
Pemerintah Propinsi
Bali
utk
dapat
melindungi
hasil
cipta masyarakat Bali
yg tidak diketahui
penciptanya.

Perjanjian
Perkawinan
Campuran

Mendata
permasalahan
perjanjian
perkawinan
campuran di
Bali

Membuat
proposal
penelitian
terkait
permasalahan
perjanjian
perkawinan
campuran di
Bali

Kontrak
Pemilikan
Vila dengan
Sistem
Mepatung

Mendata
permasalahan
terkait
dengan
kontrak
bisnis
jual
beli
vila
dengan
sistem
mepatung

Menggali konsep kontrak
bisnis dalam perjanjian
berlandaskan
asas
konsensualitas
dan
menganalisis data yang
diperoleh terkait dengan
permasalahan
yang
ditemukan.

2019

Mengusulkan
atau
mengajukan
semua hasil
karya cipta
masyarakat
Bali
yang
tidak
diketahui
penciptanya
ke
Dirjen
HaKI
agar
Bali memiliki
kekuatan
hukum
terhadap
karya cipta
yang
tidak
diketahui
penciptanya.
Menganalisis data yang diperoleh
terkait
permasalahan
perjanjian
perkawinan campuran di Bali

Mensosialisasikan hasil
penelitian
dan
mengadakan FGD dengan
pelaku bisnis properti (
jual beli vila) dengan
sistem mepatung

2020
Memperoleh hak
cipta
dan
menyerahkan hak
cipta
kepada
Pemerintah
Propinsi
Bali
terhadap ciptaan
yang
tidak
diketahui
penciptanya.

Mensosialisasikan
hasil
penelitian
dan mengusulkan
peraturan
baru
kepada
departemen
terkait terhadap
hasil temuan pada
masalah
perjanjian
perkawinan
campuran di Bali
Mengusulkan
pembaharuan
dalam
hukum
perdata khususnya
dalam buku ke III
tentang perikatan
yang bersumber
dari
perjanjian
yang tidak hanya
mengatur antara 2
pihak tetapi 3
pihak (pengaturan
sistem mepatung
atau kepemilikan
bersama).
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Persaingan
Pasar
Modern
dengan Pasar
Tradisional

Mendata
jumlah pasar
modern dan
pasar
tradisional di
Bali

Menggali, menganalisis,
dan
memecahkan
berbagai persoalan yang
terkait perijinan pasar
modern.
Menganalisis
Dampak
pasar modern terhadap
eksistensi
pasar
tradisional

Mensosialisasikankan
kepada Desa Pakraman,
pemda dan pemprov utk
bisa membuat kebijakan
agar
memberikan
perlindungan
hukum
terhadap pasar tradisional

Terealisasikan
suatu kebijakan
dari Pemerintah
Propinsi
Bali
terhadap
perlindungan
hukum
atas
keberadaan pasar
tradisional di Bali

Problematika
Hak
Guna
Bangunan di
atas Tanah
Hak
Pengelolaan
Pemerintah
Daerah

Mendata
sengektasengketa
yang terjadi
terhadap
pembebanan
HGB
atas
Tanah Hak
Pengelolaan
di Bali

Menggali, menganalisis,
dan
memecahkan
berbagai persoalan yang
terkait sengketa yang
terjadi
terhadap
pembebanan HGB atas
Tanah Hak Pengelolaan
di Bali
Menganalisis
Dampak
sengketa
tersebut
terhadap perkembangan
investasi di Bali.

Mensosialisasikan hasil
penelitian
dan
mengadakan FGD dengan
pemangku kepentingan .

Mengusulkan
penyesuaian
peraturan
perundangundangan, secara
hierarki peraturan
perundangundangan
sehingga
kepastian hukum
terhadap HGB di
atas Tanah Hak
Pengelolaan bias
tercapai
untuk
mendukung
perkembangan
investasi.
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BAB V
PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS
PENELITIAN UNIT KERJA
Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian, sasaran, program strategis dan indikator
kinerja dalam Bab III dan IV di atas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Nasional (P3M-Undiknas) menjabarkan berbagai program strategis untuk
pelaksanaan Rencana Induk Penelitian beserta estimasi kebutuhan dana dan pendanaannya sebagai
berikut.

5.1 Strategi Pelaksanaan Rencana Induk Penelitian
Dalam RIP Universitas Pendidikan Nasional 2011 - 2015, telah ditetapkan Visi “menjadi
universitas unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta berperan aktif dalam meningkatkan
IPTEKS, peradaban, serta mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan global dan bermoral
Pancasila”
Visi ini adalah bahwa proses dan kualitas penelitian yang dilakukan oleh segenap sivitas
akademika Universitas Pendidikan Nasional perlu mengacu kepada standar-standar kualitas
nasional dan internasional. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang bertugas mengelola dan
mengembangkan seluruh aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat, Visi Pusat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) “Pada tahun 2020, “Menjadi Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
keunikan program studi berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta dalam perspektif wawasan
kebangsaan demi kesejahteraan bangsa Indonesia”

Mengacu kepada pencapaian pelaksanaan RPJMN 2005 - 2025 yang bertitik tolak pada
keperluan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang mendesak bahkan darurat dan melihat pada
sejarah, kemampuan serta tanggung jawab Universitas Pendidikan Nasional dalam memberikan
kontribusi nyata untuk mempertahankan dan meningkatkan peradaban dan kemanusiaan, perlu
dibuat sebuah langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakat di lingkungan Universitas Pendidikan Nasional.
Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus penelitian yang dilandaskan pada
kepakaran yang dimiliki peneliti Universitas Pendidikan Nasional. Penelitian yang diunggulkan
harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah masyarakat dan bangsa. Penelitian yang
diunggulkan dapat dicapai/ diraih dengan memobilisasi/menggalang para peneliti dan ilmuan yang
secara aktif selalu ikut dalam kegiatan penelitian ilmiah; tanpa henti dan berkeyakinan akan dapat
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memberikan sesuatu hasil. Penelitian yang diunggulkan diharapkan dapat menghasilkan “karya
yang layak penting, berkualitas tinggi, dan bermanfaat besar bagi peradaban dan kemanusiaan”.
Sedangkan indicator umum yan realistik adalah karya-karya yang dipublikasikan di Jurnal nasional
terakreditasi dan Internasional terindex serta mempunyai impact factor tinggi.
Orientasi Program Penelitian Universitas Pendidikan Nasional dimulai dari konsolidasi
internal, pemberdayaan, peningkatan kualitas sampai nantinya ditahun 2019 menjadi Unggulan
ASEAN sebagaimana tabel 5.1 berikut.

Tahun
2014-2015
2015-2017
2017-2019
2019-2022
2022-2025

Tabel 5.1.Orientasi Program Penelitian
Universitas Pendidikan Nasional
Orientasi Penelitian
Konsolidasi Internal
Perberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian
Unggulan Riset Tingkat Regional ASEAN
Unggulan Riset Tingkat Regional Asia dan Dunia

Untuk mencapai orientasi program Penelitian Universitas Pendidikan Nasional menetapkan
kebijakan pendanaan penelitian melalui penelitian Kompetisi dan penelitian Kompetensi. Penelitian
kompetisi dilakukan melalui skema penelitian internal Undiknas maupun eksternal dari Litabmas
Dikti dan lembaga/institusi lain. Sedangkan penelitian kompetensi dilakukan dalam bentuk klusterkluster/ kelompok penelitian yang mendukung 5 tema penelitian unggulan Undiknas.
Sejak tahun 2011 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan
Nasional telah menyelenggarakan sebanyak 5 skema hibah penelitian dan 4 skema pengabdian
internal Undiknas.
Tabel 5.2 Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian UNDIKNAS
No
1
2
3
4
5

Skema Hibah Penelitian
Penelitian Pengembangan IPTEKS
Penelitian Dasar Keilmuan
Penelitian Berorientasi Produk
Penelitian Unggulan Pusat Kajian/Lembaga
Penelitian Insentif Pedampingan Kreativitas
Mahasiswa ;

Besaran Dana Per
Proposal
Rp. 17.500.000
Rp. 12.000.000
Rp. 12.000.000
Rp. 21.000.000
Rp. 8.000.000

Pelaksanaan Rencana Induk Penelitian pada dasarnya sangat tergantung pada sumber dana
institusi (Undiknas) yang dapat diperoleh antara lain dari hibah riset dari swasta, pemerintah, kerja
sama luar negeri. Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan Rencana
Induk Penelitian adalah dengan kompetisi murni. Mulai periode 2011 telah direncanakan program
kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar UNDIKNAS dan dana mandiri Undiknas.
Page | 60

Strategi

pembiayaan

dari

luar

Undiknas

meliputi:

dana

desentralisasi

DRPM

Kemenristekdikti, Pemerintah Daerah, Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta
sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri Undiknas terdiri atas dana DPP Undiknas,
yang dialokasikan minimal sepuluh persen (10%) pertahun dari keseluruhan anggaran UNDIKNAS.
Penelitian unggulan perguruan tinggi dibagi dalam lima kelompok yaitu:
1. Kualitas Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan dan Kepatuhan Pajak.
2. Pengembangan Lembaga Keuagan Mikro (LKM) dalam ekonomi global.
3. Ketahanan Energi dan Energi terbarukan.
4. Sosiohumaniora berbasis Tri Hita Karana.
5. Analisis Kebijakan Hukum dalam Perlindungan Masyarakat.
Penelitian Pengembangan, pada tahun 2016 memperoleh alokasi dana riset adalah 500 Juta
Rupiah dari anggaran UNDIKNAS, yang dapat dibagi-bagi untuk pembiayaan beberapa sub judul
penelitian yang sesuai dengan roadmap setiap bidang penelitian pengembangan UNDIKNAS.
Penelitian pengembangan mempunyai sifat bottom up, dimaksudkan untuk mendorong minat
peneliti UNDIKNAS yang belum pernah mendapatkan dana pendukung penelitian, guna
meningkatkan pengalaman dan rekam jejak peneliti untuk siap bersaing di jenjang dan kategori
penelitian dengan kategori dana yang proforsional, baik didalam maupun diluar negeri. Mendorong
pengembangan bidang keahlian khusus dari peneliti-peneliti UNDIKNAS, serta mewadai dan
menciptakan pengembangan penelitian strategis yang belum terwadai dalam kegiatan Penelitian
Unggulan.
Dalam melaksanakan desentralisasi penelitian mulai dari perencanaan sampai penanganan
pengaduan penelitian, P3M UNDIKNAS mengacu pada SPMPPT Dit. Litabmas Kementerian
Pendidikan Nasional, yang terdiri dari 6 (enam) komponen, sebagai berikut.
1) Perencanaan Penelitian
a. UNDIKNAS menyusun agenda Rencana Induk Penelitian secara multi tahun (5 tahun) yang
didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung penelitian, ketersediaan sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. Rencana Induk Penelitian tersebut terdiri
atas lima (5) bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di
UNDIKNAS. UNDIKNAS secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian yang
relevan dan mendukung Rencana Induk Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan
penelitian.
b. Pola penelitian yang diterapkan UNDIKNAS adalah Penelitian Produk Terapan; Penelitian
Berorientasi Produk, Penelitian Fundamental; Penelitian Dasar, Hibah Penelitian Kerjasama
Antar Perguruan Tinggi; Penelitian Unggulan Pusat Kajian, Hibah Penelitian Tim
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Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor; Pengembangan Karya Ilmiah Doktor dan Riset
Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan
Perguruan Tinggi;
c. Semua kegiatan pelaksanaan penelitian UNDIKNAS mengintegrasikan kegiatan dengan
program pendidikan pascasarjana melalui program Hibah Penelitian Tim Pasca sarjana dan
Penelitian Disertasi Doktor.

2) Sistem Seleksi Proposal Penelitian
UNDIKNAS menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. UNDIKNAS mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian desentralisasi yang diikuti
oleh para dosen dan atau unit penelitian dengan system kompetisi;
b. UNDIKNAS mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensi yang dinilai dari
integritas, rekam jejak (trackrecord) penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan,
melalui sistem sertifikasi reviewer; Sebagai perguruan tinggi mandiri, proposal penelitian
UNDIKNAS diseleksi secara mandiri oleh tim internal dan eksternal.

3) Pelaksanaan Kontrak Penelitian
UNDIKNAS melakukan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) UNDIKNAS melakukan
kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang telah dinyatakan lolos seleksi;
b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun
anggaran;

4) Pemantauan dan Evaluasi
a. UNDIKNAS melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilapangan;
b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal UNDIKNAS dengan standar
pemantauan dan evaluasi DRPM Kemenristekdikti;
c. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk
kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya;
d. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) UNDIKNAS membentuk
sistem pengaduan internal (internal complain system) guna membantu peneliti
menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian..
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5) Pengelolaan Hasil Penelitian
a. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil
penelitian;
b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna,
rekayasa sosial,buku ajar, dll.).

6) Tindak Lanjut Hasil Penelitian
a. UNDIKNAS melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap
tahun sesuai dengan Rencana Induk Penelitian kepada DRPM Kemenristekdikti;
b. UNDIKNAS melaporkan penggunaan dana penelitian kepada DRPM Kemenristekdikti dan
Kopertis VIII;
c. UNDIKNAS menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan kepada
DRPM Kemenristekdikti;
d. UNDIKNAS mewajibkan peneliti untuk mengikuti presentasi yang hasil penelitiannya
terpilih sebagai peserta presentasi hasil atau presentasi ke unggulan di tingkat nasional yang
diselenggarakan oleh DRPM Kemenristekdikti.

5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian di lingkungan UNDIKNAS disajikan dalam bagan 5.1
sebagaimana berikut:
1) Tahapan Kegiatan
a.

Pengiriman Proposal
Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke P3M UNDIKNAS.

b.

Seleksi Administrasi
Sebelum dilakukan penilaian substansial dilakukan seleksi administratif yang meliputi:
kesesuaian proposal dengan Rencana Induk Penelitian UNDIKNAS, panduan, kelengkapan
proposal, sistematika, legalitas proposal. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan
administratif dinyatakan gagal dan tidak disertakan pada seleksi berikutnya.

c.

Seleksi Substansi
Seleksi dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek sebagaimana diatur dalam pedoman penilaian
proposal. Nilai proposal yang tidak mencapai batas minimum dinyatakan gagal.

d.

Presentasi Proposal
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Proposal yang lulus dalam seleksi substansial wajib dipresentasikan oleh pengusul
dihadapan tim reviewer. Presentasi ini akan dijadikan dasar untuk menentukan layak
tidaknya proposal yang bersangkutan dibiayai. Tim peneliti wajib memperbaiki proposal
sesuai dengan masukan-masukan tim reviewer.
e.

Penentuan Biaya
Tahap ini untuk menentukan kelayakan biaya agar penelitian yang akan dilaksanakan dapat
berjalan secara optimal.

f.

Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh P3M UNDIKNAS.

g.

Penyerahan Laporan Akhir dan Luaran Penelitian
Tim peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian, softcopy laporan penelitian dan
artikel ilmiah serta luaran sesuai dengan semua aspek yang dipersyaratkan pada KPI
penelitian unggulan.

h.

Deseminasi Hasil Penelitian
Tahap akhir dari kegiatan penelitian adalah deseminasi hasil penelitian yang
diselenggarakan

bersama

dengan

program

lainnya.

Pelaksana

penelitian

wajib

mempresentasikan hasil penelitian dalam workshop tersebut.
2) Proses seleksi
Program penelitian dan pengabdian kompetitif sebagai berikut:
a.

Tahap seleksi administrasi, menyangkut kelengkapan dan pemenuhan persyaratan umum
dan administratif (meliputi kelengkapan proposal, format proposal kelayakan biaya
penelitian, dll)

b. Tahap seleksi substansi yang dilakukan oleh tim penilai meliputi: kelayakan proposal,
originalitas, kemanfaatan penelitian, kelayakan tim pengusul. Keputusan yang disepakati
oleh tim reviewer melalui keputusan Ketua LPPM bersifat final yang tidak dapat di ganggu
gugat. Proses pengusulan dan pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar/ bagan 5.1
di atas.

5.3. Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan
Alokasi anggaran penelitian UNDIKNAS diperuntukkan secara proposional sesuai dengan
prioritas penelitian UNDIKNAS berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian yang telah disusun
dalam Rencana Induk Penelitian UNDIKNAS. Mulai periode 2012 telah direncanakan program
kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar UNDIKNAS dan dana mandiri UNDIKNAS.
Strategi pembiayaan dari luar UNDIKNAS meliputi: dana desentralisasi DRPM
Kemenristekdikti, Pemerintah Daerah, Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta
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sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri UNDIKNAS terdiri atas dana Pusat
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) UNDIKNAS, yang dialokasikan minimal
sepuluh persen (10%) per tahun dari keseluruhan anggaran UNDIKNAS. Untuk mengembangkan
skema penelitian yang akan di laksanakan oleh Universitas Pendidikan Nasional maka terdapat 3
sumber pendanaan penelitian, yaitu hibah penelitian internal yang berasal dari Dana Internal
Universitas Pendidikan Nasional dan hibah penelitian eksternal yang berasal dari instansi diluar
Universitas Pendidikan Nasional seperti Kemenristekdikti, Pemerintah Daerah, dan Industri serta
Mandiri.
Untuk mencapai visi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan
Nasional yaitu: Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang mendukung
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keunikan program studi berlandaskan
konsep Tri Hita Karana serta dalam perspektif wawasan kebangsaan demi kesejahteraan bangsa
Indonesia pada tahun 2020.
Jumlah dana yang diperoleh dari sumber eksternal walaupun masih sedikit, namun demikian
Universitas Pendidikan Nasioanl melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat terus
berupaya untuk meningkatkan perolehan sumber dana penelitian yang berasal dari luar Universitas
Pendidikan Nasional.

Berikut dapat dibuat estimasi kebutuhan dana penelitian hingga tahun

2019/2020 dengan asumsi terjadi peningkatan sebesar 20% setiap tahunnya.
Tabel 5.3 Estimasi Kebutuhan Dana Penelitian
Tahun Anggaran
Kebutuhan Dana Penlitian
2016/2017
500.000.000
2017/2018
600.000.000
2018/2019
700.000.000
2019/2020
800.000.000
Selain sumber-sumber pendanaan penelitian internal yang bersifat rutin. di atas, Pusat
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional mencoba mengidentifikasi
sumber-sumber pendanaan tambahan baik yang berasal dari instansi di luar Universitas Pendidikan
Nasioanl maupun dari peneliti Universitas Pendidikan Nasional yang melaksanakan hibah
kolaborasi internasional di luar skema hibah Universitas Pendidikan Nasional.
Proses identifikasi sumber-sumber rencana pendanaan di luar skema hibah Universitas
Pendidikan Nasional ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Nasional, Pusat-Pusat Kajian dan Lembaga yang ada di lingkungan
Universitas Pendidikan Nasional. Hasil identifikasi perolehan rencana pendanaan penelitian di
Universitas Pendidikan Nasional disusun berdasarkan estimasi kontribusi peneliti penerima hibah
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eksternal pertahun (dengan nilai peningkatan 5% pertahun). Berdasarkan estimasi diperoleh hasil
sebagaimana dalam tabel 5.4 berikut:
Tabel 5.4. Estimasi Perolehan Pendanaan Eksternal
Universitas Pendidikan Nasional Tahun 2017
No
1

2

3

Bidang/ Unit
Penelitian

Pengabdian dan
Pelayanan Masyarakat

Pusat Kajian dan
Lembaga
Total

Sumber
Pendanaan
a. DRPM
Kemenristekdik
ti-Skema Riset

b. Pemerintah
Daerah Tingkat
I dan II Provinsi
Bali
a. DRPM
Kemenristekdik
ti-Skema Riset
b. Pemerintah
Daerah Tingkat
I dan II Provinsi
Bali
Mahkamah
Konstitusi RI

Jumlah (Rp)

Keterangan

2.100.000.000

Asumsi Penelitian
Desentralisasi dan
Kompetitif
Nasional 25
penelitian

375.000.000

Asumsi 6
penelitian

500.000.000

Sentralisasi

200.000.000

5 pengabdi

50.000.000

3 peneliti

3.225.000.00
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BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian Undiknas yang tertuang dalam Bab V di
atas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional (P3MUndiknas) menjabarkan keberlanjutan Rencana Induk Penelitiannya sebagai berikut.

6.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian
Universitas Pendidikan Nasional bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan program
penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen Rencana Induk Penelitian,
dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar lingkungan Undiknas.
Dukungan tersebut dapat berwujud berupa kebijakan, sarana prasarana serta sumber daya manusia
yang ada dilingkungan Undiknas.
Dalam perspektif jangka panjang, Rencana Induk Penelitian Undiknas disusun sebagai dasar
upaya pengembangan Pusat Keunggulan agar supaya memiliki kemampuan revenue generating
yang ditumbuhkan melalui skema spinoff. Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan
Nasional ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dan kolaborasi dari 4 fakultas di Universitas
Pendidikan Nasional, berdasarkan analisis kebutuhan dan tuntutan perkembangan penelitian yang
ada di DRPM Kemenristekdikti.

6.2. Ucapan Terima Kasih
Semoga dengan adanya Rencana Induk Penelitian ini dapat menjadi panduan para
dosen/peneliti di Undiknas agar produk-produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
dilakukan lebih berdaya guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi Universitas Pendidikan
Nasional dalam upaya menjadi “Universitas unggul di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan konsep Tri Hita Karana serta berperan aktif dalam
meningkatkan IPTEKS, peradaban, serta mampu menghasilkan lulusan yang berwawasan global
dan bermoral Pancasila”.
Penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya
kepada :
1. Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kementerian Riset dan Pendidikan
Tinggi, yang telah memberikan dukungan baik berupa program sosialisasi Rencana Induk
Penelitian, pelatihan pembuatan Rencana Induk Penelitian, serta penyediaan dana penelitian
untuk Perguruan Tinggi.
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2. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan dilingkungan Universitas Pendidikan Nasional
atas dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Rencana Induk
Penelitian Universitas Pendidikan Nasional,
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Bagian Penelitian, Kepala
Bagian Pengabdian, dan Kepala Sekretariat di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Nasional (P3M-Undiknas) atas penyediaan
data-data yang diperlukan, segala sarana dan prasarana dalam penyusunan Rencana Induk
Penelitian tahun 2016-2020,
4. Seluruh tim penyusun Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional, atas
segala dukungannya dalam proses penyusunan hingga proses penetapan Rencana Induk
Penelitian Undiknas tahun 2016-2020 oleh Rektor Universitas Pendidikan Nasional.
Dokumen Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan Rencana Induk Penelitian maka pencapaian
keberhasilan kegiatan dapat terukur dengan baik. Arah dan pengembangan penelitian selalu
diupayakan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa. Penelitian yang diunggulkan Undiknas
harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan umat manusia.
Demikian Rencana Induk Penelitian Universitas Pendidikan Nasional ini disusun untuk
menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Pendidikan Nasional.

Denpasar, Oktober 2016
Tim Penyusun
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