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PRAKATA

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas segala ridho dan
inayahnya akhirnya RENSTRA Penelitian 2016 ± 2020 di UMM dapat tersusun.
RENSTRA Penelitian UMM 2016 ± 2020 Ini sebagai pengganti rencara induk
penelitian UMM 2011 ± 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
sumberdaya yang ada selama 4 tahun terakhir 2011 - 2014 dijadikan dasar dalam
penyusunannya.
RENSTRA ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pengembangan
penelitian kedepan, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, target dan
sasaran kegiatan penelitian di UMM serta mendukung tercapainya visi inovasii
Indonesia tahun 2025.

Malang, 5 Januari 2015
Direktur DPPM - UMM

Prof. DR. Sujono, M.Kes.
NIP.196410081990021001
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil µalamin, RENSTRA Penelitian UMM Tahun 2016 ± 2020
dapat tersusun dan disyahkan melalui keputusan senat universitas muhammadiyah
Malang Nomor : 80 Tahun 2014 yang telah menetapkan bahwa RENSTRA Penelitian
Universitas Muhammadiyah Malang aGDODK³Pengembangan IPTEKS Berbasis Potensi
Lokal Menuju Indonesia Berkemajuan´dan diharapkan dapat menjalankan Program
Penelitian yang dibutuhkan oleh Univertas Muhammadiyah Malang, dengan melihat
analisa dan hasile valuasi diri institusi dalam hal pengembangan penelitian.
Komitmen UMM dalam pengembangan penelitian tercantum dalam visi-misi UMM
untuk menjadikan universitas terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi
yang berkeunggulan di bidang Ipteks harus dilaksanakan melalui pengembangan
penelitian oleh segenap civitas academica UMM.
Penyusunan dokumen RENSTRA Ini berdasarkan pada dokumen rencana
strategis UMM Tahun 2010-2020, Rencana induk pengembangan UMM dan
keputusan senat tentang pengembangan penelitian di UMM. Berdasarkan kondisi
sumberdaya, bidang keilmuan, data base penelitian dan analisa data hasil penelitian
Universitas Muhammadiyah Malang, maka renstra penelitian 2016 ± 2020
menetapkan 5 bidang unggulan penelitian, yaitu :
1. Bidang unggulan Energi : Energi Berkelanjutan
2. Bidang unggulan Pangan : Ketahanan dan Keamanan Pangan
3. Bidang unggulan Kesehatan & Lingkungan : Kesehatan dan Pengelolaan
Lingkungan Berbasis IT
4. Bidang unggulan Sosial dan Humaniora : Penguatan Modalitas Sipil Menuju
Masyarakat Berkemajuan
5. Bidang unggulan Pendidikan dan Psikologi: Keunggulan Sumber Daya Manusia
Menuju Kemandirian Bangsa.
Penelitian unggulan tersebut diharapkan juga dapat menyatukan sebagian
besar pengembangan bidang penelitian di tingkat universitas yang dirangkum dalam
rencana strategi dan Renop. Ucapan terimakasih disampaikan kepada segenap Tim
Penyusun Renstra Penelitian UMM 2016 ± 2020 dan segenap senat universitas yang
telah memberikan masukan dan dukungan.

Malang, 8 Januari 2015
Rektor

Prof. DR. Muhadjir Effendy, M.AP.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Dasar Pemikiran
Universitas Muhammadiyah Malang adalah salah satu universitas terunggul di Jawa
Timur dalam bidang penelitian, tata kelola dan kemahasiswaan. Hal itu ditandai dengan
diperolehnya anugerah dari Kopertis 7 dalam hal prestasi dan anugerah sebagai kampus
terunggul (AKU) selama 7 tahun berturut-turut (tahun 2008 s/d 2014) dan berdasarkan
pengelompokan status kinerja penelitian Perguruan Tinggi dimana UMM berada pada
kelompok MANDIRI (dengan 3 bintang emas). Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan
yang jelas tentang pengembangan penelitian di Univeristas maka disusun Rencana Strategis
Penelitian

(RENSTRA

Penelitian)

tahun

2016-2020

sebagai

pengganti

sekaligus

pengembangan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Muhammadiyah Malang tahun
2011-2015 yang tengah berlangsung. RENSTRA Penelitian Universitas Muhammadiyah
Malang akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari
evaluasi diri dan kinerja lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UMM
dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam pelaksanaannya.

Road map penelitian dalam RENSTRA ini disusun berdasarkan kinerja penelitian dosen UMM
dalam empat tahun terakhir (tahun 2011 sampai dengan tahun 2014) serta payung
penelitian dimasing-masing Fakultas dan / atau Pusat studi dan Agenda Riset UMM (ARUMM)
2011-2015.
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 2011 sampai dengan tahun 2014. 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 RENSTRA Penelitian tersebut di atas.
Peta jalan penelitian yang akan diusulkan dalam RENSTRA Penelitian diharapkan dapat
menjalankan program penelitian yang dibutuhkan oleh Univertas Muhammadiyah Malang
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
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Muhammadiyah

Malang

diformulasikan

ke

dalam

payung

besar

penelitian

dan

pengembangan IPTEKS UMM yaitu ³Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEKS Untuk
Kesejahteraan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai ± Nilai .HLVODPDQ´ Untuk mencapai
kesejahteraan berkelanjutan tersebut, Agenda Riset dan Pengembangan IPTEKS UMM
(ARUMM) ditetapkan sebagai berikut:
1. Ketahanan dan keamanan pangan
2. Teknologi dan ketahanan energi
3. Perubahan iklim dan kelestarian lingkungan
4. Kesehatan, obat-obatan dan gizi
5. Sosial budaya dan integrasi bangsa
6. Keislaman dan kemuhammadiyahan
7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
8. Pendidikan dan pengajaran berbasis kearifan lokal bervisi global.
Agenda Riset dan Pengembangan IPTEKS Universitas Muhammadiyah Malang (ARUMM)
merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan arah prioritas kegiatan, target dan
indikator capaian kegiatan pengembangan IPTEKS di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Malang, dalam suatu proyeksi capaian jangka panjang. Agenda Riset dan Pengembangan
IPTEKS Universitas Muhammadiyah Malang (ARUMM)dilaksanakan untuk mengakomodasi
sumbangan pemikiran yang substantif dari segenap perwakilan dari berbagai bidang ilmu
pengetahuan (Jurusan, Fakultas, Pusat Studi, Lembaga) dan berbagai program studi di
lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, pemerintah, pelaku usaha/industri, serta

stakeholders terkait.Kedelapan bidang utama Agenda Riset dan Pengembangan Universitas
Muhammadiyah Malang (ARUMM) tersebut telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2015
yang difasilitasi dalam skim penelitian internal UMM.

1.2. Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian
DPPM UMM dalam mengelola kegiatan penelitian berdasarkan pada 8 (delapan) standar
yang

ditetapkan

(Dit.Litabmas),

oleh

Direktorat

Direktorat
Jenderal

Penelitian
Pendidikan

dan

Pengabdian

Tinggi

kepada

Kementerian

Masyarakat

Pendidikan

dan

Kebudayaan 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.

Rencana Strategis Penelitian UMM Tahun 2016 - 2020
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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 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
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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 Muhammadiyah Malang juga dilaksanakan melalui Rapat Senat
Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 16 Desember 2014. Dari hasil rapat senat
tersebut telah dikeluarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nomor : 80
tahun 2014 tertanggal 24 Desember 2014, yang telah menetapkan bahwa RENSTRA
Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang adalah :

³Pengembangan IPTEKS Berbasis

3RWHQVL/RNDO0HQXMX,QGRQHVLD%HUNHPDMXDQ´

1.3 Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi
Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi (Renstra Penelitian) Universitas
Muhammadiyah Malang (UMM) ini merupakan rencana penelitian dan pengembangan
UMM untuk periode 2016-2020. Renstra penelitian dibangun berdasarkan visi UMM 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 lima 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 diUMM, 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 UMM di era
global. Tema pokok penelitian dan pengembangan UMM untuk kurun waktu 2016 hingga
2020 adalah Pengembangan IPTEKS Berbasis Potensi Lokal Menuju Indonesia Berkemajuan.
Bidang kajian (comfortarea) yang menjadi domain ranah kreatif yang dirancang oleh
UMM yang ditujukan sebagai ruang berkreativitas dan inovasi para dosen dan peneliti
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melalui kelompok peneliti ( research group) masing-masing. Bidang kajian dalam ranah
kreativitas dan inovasi itu mencakup 5 ( l i m a ) bidang kajian dalam skema riset dasar dan
terapan yang meliputi: (1) Bidang Energi, (2) Bidang Pangan, (3) Kesehatan dan Lingkungan
(4) Bidang Sosial Humaniora, dan (5) Bidang Pendidikan dan Psikologi.
Dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang ilmu di Universitas Muhammadiyah
Malang, maka disusun Renstra penelitian unggulan Universitas Muhammadiyah Malang, dan
rencana strategis pengembangan bidang ilmu. Setiap bidang ilmu merupakan suatu
kelompok peneliti ( research group) baik yang berada di pusat-pusat studi, fakultas,
jurusan, dan program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. 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 Muhammadiyah Malang.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA
Sebagai

suatu

lembaga akademik,

UMM

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 keislaman.
UMM 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
mencapai

kesejahteraan

masyarakat

dan

maksimal

untuk

bangsa Indonesia; dan (3) mengelola infor-

masi 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 UMM dan tuntutan kontribusi UMM terhadap
pembangunan

bangsa

di

atas,

D i r e k t o r a t Penelitian

dan

Pengabdian pada

Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPM±UMM) merumuskan visi, misi,
tujuan, serta sasaran dan strategi pencapaian sebagai berikut.

2.1. Visi dan Misi DPPM-UMM
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah
Malang (DPPM-UMM) merupakan suatu unit kerja di bawah Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM) yang secara legal dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan utama di
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang
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 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah
Malang.
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Usaha untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Universitas Muhammadiyah Malang, dan
dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut DPPM-UMM mempunyai visi sebagai berikut:
³Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - Universitas Muhammadiyah
Malang sebagai pusat penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi serta seni yang terkemuka dalam rangka menegakkan nilai-nilai keislaman dan
keilmuan bagi kepentingan masyarakat´.
Untuk mencapai visi di atas, DPPM-UMM 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 UMM,
2. Mengelola kegiatan penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS di lingkungan
UMM,
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 DPPM-UMM adalah:
1. Mewujudkan perencanaan, pelaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian,
penerapan dan pengembangan dan pemutakhiran IPTEKS lingkungan Universitas
Muhammadiyah Malang, 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 Studi di lingkungan
Universitas Muhammadiyah Malang 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 Studi di
berada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang,
5. Mengkoordinasikan

sumber

daya

peneliti

dan

pengabdian

masyarakat

untuk

meningkatkan kemampuan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang 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 Muhammadiyah Malang,
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 Muhammadiyah Malang 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. Oleh
karena itu, semua komponen di Universitas Muhammadiyah Malang 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 DPPM UMM
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 Strategis 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 Muhammadiyah Malang
pada empat tahun terakhir menurut 13 bidang ilmu yang telah ditetapkan oleh DP2M
DIKTI, yaitu : Sosial-Humaniora, Pertanian, MIPA, Pendidikan, Rekayasa,
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Keolahragaan, Agama, Sastra-filsafat,Psikologi, dan

Seni;

memiliki

prosentase seperti

yang terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini :
Tabel2.1 Perkembangan Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang 4 (empat)
Tahun Terakhir Berdasarkan Bidang Ilmu
No

Bidang

Prosentase

1.

Pendidikan

20,10%

2.

Sosial-Humaniora

20,05%

3.

Pertanian

20,00%

4.

Ekonomi

9,00%

5.

Rekayasa

5,45%

6.

MIPA

5,00%

7.

Kesehatan

5,00%

8.

Sastra-Filsafat

5,00%

9.

Keagamaan

5,00%

10. Hukum

2,00%

11. Seni

1,30%

12. Psikologi

1,10%

13. Keolahragaan

1,00%

Sumber: Data dan informasi DPPM Universitas Muhammadiyah Malang 2014

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk empat tahun terakhir penelitian dan
pengabdian yang dilakukan oleh dosen di Universitas Muhammadiyah Malang ada tiga
bidang ilmu dengan besaran prosentase hampir sama dan lebih unggul dari bidang ilmu
yang lainnya, ketiga bidang ilmu tersebut adalah bidang ilmu Pertanian, Sosial Humaniora
dan Pendidikan.
Selain itu berdasarkan tema penelitian strategis nasional dari Kementerian Riset dan
Teknologi, trend dari luaran penelitian pada empat tahun terakhir berdasarkan tema
penelitian adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.2 Perkembangan Penelitian UMM 4 (empat) Tahun Terakhir Berdasarkan Tema
Penelitian RISTEK
3
No. Tema Penelitian

2011

2012

2013

2014

1.

Pengentasan kemiskinan

8

7

6

8

2.

4

4

7

5

3.

Perubahan iklim dan keanekaragaman
hayati
Energi baru dan terbarukan

6

7

7

8

4.

Ketahanan dan keamanan pangan

15

20

22

24

5.

5

13

15

17

6.

Kesehatan, penyakit tropis, gizi dan obatobatan
Pengelolaan dan mitigasibencana

1

1

2

2

7.

Integrasi nasional dan harmoni sosial

6

11

11

16

8.

Otonomi daerah dan desentralisasi

1

1

2

2

9.

Seni dan budaya / industri kreatif

6

10

10

14

10. Infrastruktur, transportasi, dan teknologi
pertahanan
11. Teknologi informasi dan komunikasi

9

12

12

13

3

8

9

11

12. Pembangunan manusia dan daya saing
bangsa
13. Javanologi

53

55

56

57

1

1

2

1

150

161

178

Total

118

Sumber: Data dan informasi DPPM Universitas Muhammadiyah Malang 2014

2.2.1.2 Prestasi UMM
Universitas

Muhammadiyah

Malang

selama

ini

telah

mendapatkan

sejumlah

penghargaan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.Menurut QS Star
Internasional (Inggris) UMM termasuk dalam universitas dengan kategori Bintang dua (tahun
2011).Penghargaan Anugrah Kampus Terunggul Se-Jawa Timur dari Kopertis VII telah
diperoleh selama tujuh tahun berturut-turut (tahun 2008, 2009, 2010 2011, 2012, 2013,
2014).Ketika menerima AKU yang ketiga dan keenam kalinya pada tahun 2010 dan 2013,
UMM juga sekaligus PHQ\DQGDQJVHEDJDLSHQHULPD³$.8.DUWLND´
Tahun 2013, status akreditasi institusi UMM dari BAN-PT meningkat menjadi peringkat A
(sangat baik).Nilai ini sangat membanggakan sebab tidak semua perguruan tinggi baik
negeri maupun swasta terakreditasi, apalagi memperoleh nilai tertinggi.Nilai ini setara
dengan beberapa perguruan tinggi besar di negeri ini.Bersamaan dengan itu kinerja
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penelitian UMM juga memperoleh pengakuan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (DP2M) Dirjen Dikti Kemdikbud RI. UMM meraih prestasi gemilang dengan
menjadi salah satu dari 14 Perguruan Tinggi di Indonesia yang mendapatkan cluster Mandiri,
yakni status tertinggi untuk Lembaga Penelitian di Perguruan Tinggi di Indonesia.
Jauh hari sebelumnya, UMM ditunjuk oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagai Indonesian 50 Promising Universities. Dalam berbagai survei dan
penilaian berbagai pihak, UMM juga menempati posisi 5 hingga 12 besar universitas terbaik,
baik untuk negeri maupun swasta.Prestasi itu didukung oleh pencapaian yang bersifat
individu maupun kelompok, baik oleh dosen maupun mahasiswa, yang sering menjadi juara
dalam berbagai kompetisi bergengsi. Viva.com. menempatkan UMM sebagai salah satu dari
12 kampus swasta terfavorit tahun 2014.
Di tingkat global, pengakuan website UMM oleh pusat pemeringkatan website perguruan
tinggi di dunia, 4 ICU (International Colleges and Universities) yang berpusat di Australia dan

Webometrics yang berpusat di Spanyol, selalu menempatkan UMM pada posisi tinggi.
Sebagai contoh, pada tahun 2012 website UMM menempati peringkat 5 besar dunia untuk
kategori ³5LFK )LOHV´. Posisi ini hampir sejajar dengan Universität Freiburg (Jerman), Al

Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University (Saudi Arabia), Massachusetts Institute of
Technology (AS), dan Pennsylvania State University (AS), masing masing pada peringkat 1
hingga 5. Di sisi lain, lembaga pemeringkatan universitas dunia, QS Star, yang berpusat di
London, Inggris, juga melakukan penilaian terhadap kampus-kampus di Indonesia, termasuk
UMM. Dalam penilaiannya, setiap perguruan tinggi diberi label sejumlah 1 hingga 5 bintang
sesuai dengan peringkatnya. UMM memperoleh predikat Bintang Dua di antara kampuskampus lain di Indonesia yang masih banyak yang belum memperoleh bintang atau hanya
satu bintang saja.
Di mata Komisi Uni Eropa, UMM juga dipandang sebagai satu-satunya kampus di
Indonesia yang menjadi mitra kerjasama dalam bidang pertukaran dosen dan mahasiswa
bersama-sama puluhan kampus di Eropa dan Asia melalui kerjasama ³Erasmus Mundus.´
Kerjasama ini sudah dimulai sejak 2009 dan berlangsung hingga saat ini, di mana UMM
dapat mengirim dosen atau mahasiswa ke kampus-kampus mitra di Eropa untuk studi dan
kreditnya diakui di UMM.Sebaliknya kampus Eropa mengirim mahasiswa dan dosen ke
UMM.Hal yang sama juga terjadi pada kerjasama UMM dengan sebuah NGO di Amerika
Serikat, Peace Corps. Korp Relawan ini menjadikan UMM sebagai satu-satunya host-campus
yang dipilih untuk menyelenggarakan Pre-Service Training (PST) bagi calon relawan asal
AS.Kerjasama ini berlangsung sejak tahun 2010 hingga saat ini.Selain itu, sejak tahun 2010
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UMM menerapkan pelayanan berstandart internasional, yakni dengan diberikannya sertifikasi
ISO 9001:2008 oleh National Quality Assurance (NQA) yang merupakan representasi
lembaga akreditasi internasional dari UKAS (badan akreditasi di Inggris).
Di samping itu DPPM UMM juga telah mendapatkan sertifikasi KNAPPP (Komite Nasional
Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan) pada bulan Desember 2012 ± Desember
2015. Kemudian pada tahun 2015 dalam proses sertifikasi ISO 9001:2008.

2.2.2. Capaian Rencana Kerja
Capaian rencana-rencana yang sudah ada dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu:
pada kurun waktu 2011± 2014dapat dilihat padatabel 2.3 dibawahini.
Tabel 2.3 Luaran Penelitian Dalam 4 Tahun Terakhir
No

Jenis Luaran

Publikasi Ilmiah

Sebagai pemakalah
dalam pertemuan
ilmiah
Sebagai
pembicara
utama
(Keynote
Speaker)
dalam
pertemuan ilmiah

2011

2012

2013

2014

Jumlah

Internasional
Nasional
Terakreditasi

4

11

12

132

40

32

15

15

16

78

Lokal
Internasional
Nasional
Lokal

95
58
60
50

98
40
81
79

101
48
70
49

90
51
72
51

384
197
283
229

Internasional
Nasional
Lokal

4
17
6

9
25
5

10
708
30

15
724
36

38
184
77

16

4

20

26

66

12

9

9

9

39

12
50
108

9
52
102

9
51
70

9
53
59

39
206
339

524

539

564

572

2199

HKI: paten, hak cipta dll
Model/Prototype/Desain/Karyaseni/Rekayasa
Sosial
Teknologi tepat guna
Bahan Ajar
Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan
TOTAL

Sumber: Data dan informasi Universitas Muhammadiyah Malang 2014

Berdasarkan data luaran penelitian dalam kurun waktu 2011- 2014, luaran peneltian
sebagian besar masih berupa laporan penelitian. Luaran penelitian yang jumlahnya sudah
lebih banyak (walau secara keseluruhan masih sekitar 9,36%) adalah penulisan buku
ajar. Luaran lain seperti teknologi tepat guna, HKI, dan penyaji dalam seminar nasional dan
internasional

masih

terbatas

jumlahnya. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dan

pembinaan secara serius. Salah satu upaya penting adalah pengembangan akses peneliti
UMM terhadap sumber-sumber literatur dan hasil penelitian dalam kancah global.
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Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa prosentase publikasi dosen Universitas
Muhammadiyah Malang yang bertaraf internasional masih rendah. 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
UMM. Jumlah publikasi di jurnal nasional masih sekitar 3,55 % dan jumlah publikasi
internasional masih sekitar 1,82 %. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan kuantitas
dan kualitas penelitian yang telah diperoleh selama ini. 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 Muhammadiyah Malang yang
bertaraf n asional maupun internasional pada kurun waktu 2011±2014 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 2011 sampai
dengan tahun 2014) masih terbatas (502 publikasi) dari 2199 judul penelitian yang telah
dilaksanakan. Jadi persentase publikasi hasil penelitian terhadap jumlah judul penelitian
dalam empat tahun ini sebesar 22,83%.
Data selama empat tahun tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan publikasi yang
ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, persentase publikasi nasional baik
berupa jurnal nasional maupun prosiding pertemuan ilmiah nasional 16,46% dari total
publikasi yang ada. Jadi, apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan judul penelitian
yang telah dilaksanakan selama 4 tahun tersebut maka persentase publikasi nasional sebesar
24,78%.
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2.2.2.2 Prosentase Dosen dengan Publikasi Internasional
Data selama empat tahun (tahun 2011-1014) menunjukkan bahwa dari keseluruhan
publikasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang, persentase publikasi internasional
dalam bentuk jurnal internasional maupun prosiding seminar internasional sejumlah 12,51%.
Apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan judul penelitian yang ada (2199 judul
penelitian ) maka persentase publikasi internasional adalah sebesar 10,78%.
Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan 3 tahun sebelumnya, dan dalam
rangka percepatan jumlah publikasi internasional dosen, UMM telah memberikan fasilitasi
berupa kenaikan insentif penulisan artikel internasional dan artikel yang telah dimuat dalam
jurnal internasional.

2.2.3 Peran Institusi
DPPM Universitas Muhammadiyah Malang telah melakukan kerjasama bidang penelitian
eksternal dengan berbagai lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun
demikian kerjasama yang dilakukan UMM masih terbatas.

Walaupun demikian, UMM

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

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri, dan sebagainya.

lembaga

Penelitian

Kerjasama penelitian

internasional yang telah dilakukan adalah dengan KEEI Korea, EN3EN Korea, dan BGP-Eng Belanda di bidang pengembangan energi terbarukan dengan University of Melbourne di
bidang Sosial humaniora. Sedangkan di

luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

kerjasama dilakukan dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian PDT
dan Kementerian Ristek.
Selama kurun waktu tahun 2011-2014 perolehan judul penelitian dari sumber dana
eksternal selain dari Ditlitabmas Dikti sebesar 30 % sedangkan perolehan judul penelitian
dari sumber dana Internasional

sejumlah 10% dari keseluruhan judul penelitian yang

dilaksanakan selama empat tahun tersebut. Berbagai upaya untuk peningkatan kegiatan
kerjasama penelitian perlu dipacu lebih lanjut sehingga diharapkan kegiatan penelitian yang
dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang tetap akan meningkatkan kegiatan
penelitian tersebut pada kebutuhan stakeholder.
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2.2.4 Potensi yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Malang
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.
tersebut

menjadi

salah

satu

Penilaian

terakhir

potensi penting dalam mengukur kinerja penelitian di

Universitas Muhammadiyah Malang. Perolehan ini menujukkan kualitas daya saing dosen
dan atau peneliti di UMM di tingkat regional, nasional dan internasional. Dalam Rencana
Strategis Universitas Muhammadiyah Malang 2016 ± 2020 telah ditetapkan 3 indikator
kinerja yang terkait dengan Hibah Kompetitif dan Kerjasama, yaitu:
Tabel 2.4

Indikator Kinerja Hibah Kompetitif dan Kerjasama
Target Capaian
2017
2018
2019

No
1

Indikator Hibah
Jumlah Riset Unggulan

2016

2020

>30

>35

>40

>45

>50

2

Jumlah Riset Kerjasama

5

7

9

11

13

3

Angka Partisipasi Dosen

20%

25%

30%

35%

40%

Sumber: Data DPPM UMM

Target capaian sebagaimana direncanakan di atas, telah diupayakan pencapaiannya
melalui berbagai program dan strategi yang telah dilaksanakan oleh DPPM UMM. Beberapa
langkah dapat disebutkan adalah:
a. Pelatihan dan seleksi proposal dosen untuk diikut sertakan dalam kompetisi
proposal penelitian di lingkungan DP2M Dikti, Ristek, 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:
a.

UMM telah mengembangkan kapasitas penelitian pada tingkat daya saing
nasional dan internasional dengan ditunjukkan dari kemampuan dosen UMM untuk
meraih dukungan hibah DP2M Dikti, Kementerian Riset dan Teknologi, dan juga
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fasilitasi penelitian dari Balitbang Provinsi Jawa Timur serta kerjasama dengan
perguruan tinggi di luar negeri.
b.

Daya saing sebagaimana ditunjukkan pada point µa¶ di atas terus menunjukkan
peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa selama
kurun waktu 4 tahun terakhir kemampuan penelitian UMM tidak saja memiliki daya
saing nasional tetapi terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.

c.

Dari segi

jenis

hibah

yang

telah diraih oleh dosen UMM menunjukkan

keanekaragaman yang tinggi. Seluruh jenis hibah DP2M Dikti telah diikuti
kompetisinya oleh dosen UMM dan hampir seluruh jenis

hibah

DP2M 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.

Dalam kerangka kerjasama internasional UMM, maka pada tahun 2014 UMM
telah mendapatkan dukungan dana untuk penelitian kolaborasi melalui program

Erasmus Mundus, Syariah and Human Right dan lain-lain. Kolaborasi dilakukan
dengan perguruan tinggi dari Eropa, Australia, Korea, Belanda dan Amerika Serikat.
f.

Di samping riset yang bersifat akademik sebagaimana dikemukakan di atas,
penelitian

yang

terkait

dengan

relevansi

UMM

terhadap

pemerintahan disekitar UMM juga telah dilakukan. Riset

masyarakat

dan

aplikatif ini diakukan

melalui berbagai kerjasama baik yang dilakukan oleh pusat studi maupun oleh
DPPM

dan

laboratorium

di

UMM. Namun demikian jumlah partisipasi dosen

yang terlibat dalam penelitian kemitraan pihak ke tiga ini lebih kecil dibandingkan
penelitian akademik dengan kompetisi nasional.
g.

Secara tematik berbagai penelitian yang telah dilakukan dosen UMM 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, obat-obatan dan gizi,
keislaman dan kemuhammadiyahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak , perubahan iklim dan kelestarian lingkungan serta 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.
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Kegiatan penelitian dosen bersumber dari berbagai pendanaan, antara lain : DP2MKementerian

Pendidikan

Nasional,

Lembaga

Lain

(KNRT,

internasional,

Kemenag,

Perusahaan Swasta) dan Internal Universitas Muhammadiyah Malang dengan dana per tahun
berkisar 2 - 2,8 M. Jumlah judul penelitian yang didanai DP2M Dikti, Depdiknas dalam tiga
tahun terakhir, menunjukkan fluktuasi yaitu masing-masing 36 judul pada tahun 2011, 28
judul pada tahun 2012, 72 judul pada tahun 2013 dan 71 judul pada tahun 2014.
Penelusuran lebih lanjut terhadap hal ini diketahui bahwa para peneliti beralih pada skim
penelitian yang lebih tinggi dalam bentuk penelitian kelompok. Sebagian peneliti yang lain
menindak lanjuti hasil penelitiannya dalam bentuk program pengabdian masyarakat.
Selama tahun 2011-2014, jumlah judul penelitian yang didanai dari sumber dana
internal Universitas Muhammadiyah Malang mencapai Rp 2.856.850.000. Sedangkan total
dana

pendanaan penelitian, yang diterima dari DP2M Dikti, Depdiknas mencapai Rp

12.276.280.000 dari keseluruhan judul penelitian yang dilaksanakan selama empat tahun
tersebut.
Berbagai uraian di atas memberikan gambaran tentang kondisi kemampuan penelitian
di UMM. 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 UMM 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
UMM dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut.
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Tabel 2.5 Komposisi Tingkat Pendidikan Dosen per Fakultas
di Universitas Muhammadiyah Malang
Klasifikasi
No.

Fakultas

Guru
Besar

S3

S2

Jumlah

S1

1.

F. Agama Islam

3

5

19

0

27

2.

F. KIP

0

30

59

0

89

3.

F. Hukum

1

4

22

0

27

4.

F. ISIP

1

7

0

43

5.

F. Teknik

0

5

35
062

0

67

2

11

60

0

73

0

2

21

0

23

15

49

0

70

0

38
0228

0

38

0

30

0

487

4

6.

F. Ekonomi Bisnis

7.

F. Psikologi

8.

F. Pertanian & Peternakan

9.

F. Ilmu Kesehatan

10.

F. Kedokteran

6
514 0

Jumlah

5

1

1

14

80

380

Sumber: Data dan informasi Universitas Muhammadiyah Malang 2014

Berdasarkan Tabel 2.5 diketahui bahwa sebagian besar dosen UMM berlatar belakang
pendidikan S2, yaitu sebanyak 78,03%. Sedangkan dosen berpendidikan S3 sebesar
16,43% serta yang telah menjadi Guru Besar sebanyak 2,87% dari total seluruh tenaga
pengajar di lingkungan UMM. Meski lebih dari separuh dosen UMM sudah berpendidikan
S2 dan beberapa diantaranya masih melanjutkan studi S3, namun komposisi pendidikan
tersebut masih belum ideal, khususnya jika dibandingkan dengan visi renstra UMM yang
pada tahun 2014 di mana dosen yang berpendidikan S2 diharapkan melanjutkan ke jenjang
pendidikan S3 dan tahun 2015 merencanakan mempunyai doktor sebanyak 25 % dari total
dosen.

2.2.4.3 Bidang Sarana Dan Prasana
2.2.4.3.1 Sarana dan Prasarana Pendukung
UMM memiliki tiga lokasi kampus yang didukung sarana dan prasarana yang memadai
untuk pengembangan IPTEKS. Beberapa prasarana pendukung di antaranya laboratorium,
perpustakaan yang bisa diakses secara on-line, areal hot-spot untuk intranet maupun
internet, fasilitas olahraga, seni maupun pusat pembinaan keagamaan berupa masjid (AdDa'wah di kampus II, AR. Fachrudin dan Kiai Bejo di Kampus III) yang difungsikan sebagai
tempat

ibadah

serta

tempat

kajian

dan

pendalaman

wawasan

keislaman

dan

kemasyarakatan. Beberapa fasilitas pendukung lain yang telah dibangun di antaranya adalah
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University Inn, UPT Penerbitan dan Books Store, UPT Bengkel, UP Dome UMM, Rusunawa,
Pembangkit Listrik Mikrohidro, Rumah Sakit Pendidikan UMM dan unit pelayanan kebutuhan
mahasiswa lainnya.
Sebagai institusi pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEKS, Direktorat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPMUMM) didukung oleh beberapa pusat studi dan lembaga, antara lain : Pusat Studi
Lingkungan Hidup (PSLK), Pusat Pengembangan Bioteknologi (PUSBANG-BIOTEK), Pusat
Studi Islam dan Filsafat (PSIF), Pusat Peragaan IPTEK (PUSPA-IPTEK), Pusat Studi
Kewilayahan dan Pengelolaan Bencana Sentra Hak atas Kekayaan Intelektual (SENTRA HKI),

Center For Energy and Enviroment Regional Development (CEERD), Lembaga Kebudayaan
(LK), serta Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A). Adapun sasaran litbang
pusat studi di UMM adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2.6 berikut.
No
1

Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan Litbang beberapa Pusat Studi di lingkungan UMM
Pusat Studi
Payung penelitian
Pusat Pengembangan
Pengembangan rekayasa biologis untuk
Bioteknologi (PUSBANG
pertanian berkelanjutan
BIOTEKNOLOGI)

2

Pusat Studi Lingkungan dan
Kependudukan (PSLK)

Pengembangan program dalam upaya antisipasi,
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan
mendukung pelestarian plasma nutfah lokal
untuk keberlanjutan pembangunan

3

Pusat Studi Kewilayahan dan
Pengelolaan Bencana (PSKPB)

4.

Pusat Studi Islam dan Filsafat
(PSIF)

Pendayagunaan potensi kewilayahan dan
kependudukan untuk mewujudkan
pemerintahan yang efektif
Paradigma pemikiran Islam Intelektual dari
Pluralisme menuju Kosmopolitanisme

5

Lembaga Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (LP3A)

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan
Anak

6

Pusat Studi Hortikultura

7

Sentra HKI

8

Micro Hidro

9

Lembaga Kebudayaan

Pengembangan Teknologi Produksi,Pasca Panen
dan Pengolahan untuk kualitas dan kontinuitas
produksi dan nilai tambah hortikultura tropika
Pengembangan Penelitian Berbasis HKI untuk
Mendorong dan Melindungi Kekayaan
Intelektual Masyarakat
Pengembangan PLTMH untuk mendukung
Energi Berkelanjutan
Keunggulan Budaya Nasional Berbasis Budaya
Lokal

Sumber: DPPM UMM 2014

Adapun laboratorium pendukung kinerja penelitian hingga saat ini berjumlah 48
laboratorium yang tersebar pada 10 Fakultas yang ada, antara lain: laboratorium teknik
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mesin, teknik industri, teknik sipil, hidrolika, autocad, laboratorium teknik elektro dan
informatika,

microteaching,

manajemen,

akuntansi,

laboratorium

perbankan,

BEJ,

agroteknologi, nutrisi ternak, kandang percobaan, THP, eksperimental farm, dan sebagainya.

2.2.4.3.2 Sistem Informasi
Universitas Muhammadiyah Malang memiliki sistem informasi yang sangat memadai.
Manajemen data dan informasi di Universitas Muhammadiyah Malang 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 Muhammadiyah Malang secara
menyeluruh.

Dalam upaya pelayanan kepada civitas akademika, di lingkungan kampus

Universitas Muhammadiyah Malang

juga telah disediakan areal hot-spot untuk intranet

maupun internet.
Pada program penelitian dengan sumber dana internal, pengelolaan penelitian
sepenuhnya dilaksanakan melalui penggunaan Program RIRES (http://rires2.umm.ac.id) dan
pengabdian pada masyarakat melalui program simabdimas (http://simabdimas.umm.ac.id),
baik

secara

substantif

Muhammadiyah

Malang

maupun
telah

administratif

memiliki

penelitiannya.

infrastruktur

yang

Saat

dapat

ini

Universitas

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
DPPM UMM memiliki sumberdaya pengelola yang memadai untuk melaksanakan
penelitian dan pengabdian masyarakat. DPPM UMM secara struktur kelembangaan di bawah
Universitas terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, Bidang, dan Divisi. Keseluruhan bagian
merupakan unsur yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya, dan secara
integral merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dalam
struktur organisasi di DPPM UMM dalam lampiran renstra penelitian ini.
Sumberdaya manusia yang berada pada DPPM UMM sangat handal dan sesuai dengan
kapasitas dan keahliannya dalam rangka melayani dan mengembangan IPTEKS. Kehandalan
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DPPM UMM juga dapat dilihat dari sistem layanan yang sangat bagus dan kegiatan
monitoring dan evaluasi yang sangat ketat dalam pelaksanaan penelitian apalagi pada tahun
2015 ini DPPM UMM memproses terstandarisasi ISO 90001:2008.

2.2.4.4.2 Sistem Layanan Penelitian
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah
Malang melaksanakan tugas pelayanan bagi peneliti 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.
DPPM-UMM setiap tahun mengadakan kegiatan pengayakan proposal yang akan
diajukan 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 Tugas Pembantu Rektor I UMM.
Bagi penelitian yang telah selesai pelaksanaannya dan memiliki potensi untuk
pendaftarn paten, maka dilaksanakan pendampingan proses penulisan draft paten serta
bantuan pendaftaran HKI. Universits Muhammadfiyah Malang 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 DPPM-UMM secara terus menerus dan berkelanjutan.

2.2.4.4.3 Monitoring dan Evaluasi (Monev)
DPPM UMM 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 kegiatan penelitian yang
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akan di monitoring. Tim evaluator yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Surat Tugas
Direktur DPPM-UMM.
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 akan ngevaluasi pelaksanaan
penelitian, dengan mengisi berita acara monitoring. Selanjutnya hasil evaluasi dan
monitoring akan dilaporkan kepada Direktur DPPM-UMM 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 DPPM Universitas Muhammadiyah Malang, kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki DPPM UMM sebagai berikut.
1. Kekuatan (Strength)
Beberapa kekuatan yang dimiliki DPPM UMM adalah sebagai berikut.
a. UMM 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
e. Pengakuan keunggulan dalam pengelolaan (KNAPPP, AKU) dan ISO 2001:2008.
f.

Pengakuan dari Dikti berdasarkan Evaluasi Kinerja Penelitian termasuk pada cluster
Mandiri.

2. Kelemahan (Weakness)
Di samping kekuatan yang dimiliki UMM tersebut, DPPM UMM juga memiliki beberapa
kelemahan sebagai berikut.
a. Kuantitas Penelitian tingkat internasional kurang
b. Output penelitian khususnya HKI rendah.
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c. Rendahnya keterkaitan antara kegiatan penelitian dengan pengabdian dan
pendidikan-pengajaran
d. Rendahnya serapan program penelitian dari luar UMM.
e. Kerjasama penelitian dengan pihak pengguna teknologi / industri belum optimal
f.

Serapan pendanaan eksternal untk output dan outcome belum optimal karena
persyaratan akademik penelitian.

Keberhasilan penelitian Universitas Muhammadiyah Malang, 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 Muhammadiyah Malang dengan lembaga-lembaga di luar UMM 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 UMM 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 UMM 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 DPPM UMM akan
mengembangkan program dan kegiatan penelitian yang diuraikan secara lengkap pada bab
IV Renstra Penelitian ini.

2.3 Pendekatan Penyusunan Renstra
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian tahun 2016 - 2020, dilakukan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, sarana prasarana
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ataupun

analisis

SWOT

berdasarkan

kondisi

internal

dan

eksternal

Universitas

Muhammadiyah Malang. Renstra Penelitian ini merupakan arahan dan kebijakan Universitas
Muhammadiyah Malang dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, baik untuk penelitian
internal maupun penelitian eksternal dan pelaksanaanya didukung oleh segenap civitas
akademika UMM.
Adapun pendekatan penyusunan renstra secara global dapat dituangkan dalam bagan
alir 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1 Pendekatan Penyusunan Renstra
Laboratorium

FISIP - FEB ʹ FAI- F.HUKUM

4.Sosial dan Humaniora

Pusat Studi

FPP

2. Pangan

Grup Riset

Fak. Teknik

1. Energi

Pengembangan IPTEKS berbasis Potensi Lokal menuju Indonesia
Berkemajuan

5.Pendidikan dan
Psikologi

3.Kesehatan dan
Lingkungan

FKIP & Psikologi
Laboratorium

2016-2020

Fak Kedokteran & FIKES
Pusat Studi
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BAB III
GARIS BESAR RENSTRA PENELITIAN UMM
Berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT dalam Bab II di atas, Direktorat Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPM UMM)
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 Renstra Penelitian UMM, adalah sebagaiberikut:
1. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Strategis 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 Renstra Penelitian ini diharapkan
Universitas Muhammadiyah Malang akan mempunyai daya saing dan kapasitas lembaga
untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana Strategis Penelitian tahun 2016 - 2020
Universitas Muhammadiyah Malang akan memberikan arah dan kebijakan untuk mencapai
tujuan selama 5 (lima) tahun mengenai pelaksanaan penelitian sesuai dengan Renstra
Universitas. Dalam perspektif jangka panjang, Renstra Penelitian UMM 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 Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah
Malang, untuk lima tahun ke depan adalah :
a. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Penelitian
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;
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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 misii
lembaga, pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat.

8)

Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanan penelitian.

9)

Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat studi.

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 publikasii
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 UMM.

c. Peningkatan perluasan kerjasama
1)

Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/
keunggulan UMM.

2) Mengembangkan revenue generating unit terpadu dalam pemasaran inovasi/
keunggulan UMM.
Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Universitas Muhammadiyah Malang telah
merumuskan program strategis serta strategi pencapaiannya, program-program bidang
penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, peta jalan (roadmap), beserta topik-topik
penelitian yang penyusunannya dikoordinasikan dengan fakultas-fakultas.
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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 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Malang (DPPM UMM) 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

Strategis

Penelitian

Universitas

Muhammadiyah Malang, 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 Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang ini menjadi acuan dan
mempunyai arah penelitian yang jelas.
Secara garis besar peta strategi implementasi Rencana Strategis Penelitian Universitas
Muhammadiyah Malang, yaitu pengelolaan SDM penelitian, agenda riset, sumber dana dan

outcome disajikan pada gambar 3.1 berikut :
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Ekternal
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Out Come

1.Publikasi
2. Buku
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4.HKI
5.Kerjasama
penelitian
6.Aplikasi
teknolog i(TTG)

Gambar 3.1 Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja

3.2.2 Formulasi Strategi Pengembangan
Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah
Malang melakukan Foccus Group Discussion (FGD) dan berkoordinasi dengan fakultasfakultas, jurusan-jurusan serta pimpinan universitas untuk menyepakati adanya penelitian
unggulan Universitas Muhammadiyah Malang. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki
universitas, isu-isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan dapat dirumuskan
menjadi lima bidang penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan penelitian untuk
mendukung Pengembangan IPTEKS berbasis Potensi Lokal Menuju Indonesia
Berkemajuan.
Fokus (Tema) kegiatan penelitian unggulan Universitas Muhammadiyah Malang, dengan
5 topik bidang penelitian unggulan, yaitu :
1. Energi;
2. Pangan;
3. Kesehatan dan Lingkungan;
4. Sosial dan Humaniora;
5. Pendidikan dan Psikologi.
Kaitan kelima bidang penelitian unggulan tersebut dapat dilihat Bagan Alir Renstra
Penelitian UMM 2016-2020 pada gambar 3.2.berikut:
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RENSTRA PENELITIAN UMM 2016-2020
͞Pengembangan IPTEKS berbasis Potensi Lokal menuju Indonesia BerkemajuaŶ͟

BIDANG UNGGULAN:
A. ENERGI
͞ŶĞƌŐŝĞƌŬĞůĂŶũƵƚĂŶ͟

Tema Unggulan

BIDANG UNGGULAN :
B. PANGAN
͞<ĞƚĂŚĂŶĂŶĚĂŶKeamanan Pangan Berbasis
ŬŽƐŝƐƚĞŵdĞŵƉĂƚĂŶ͟

Tema Unggulan

1. Pengembangan PLTMH
Terpadu Berkelanjutan

1. Bioindustri Tanaman
Pangan

2. Bioenergi Berkelanjutan
Berbasis Sumberdaya
Lokal

2. Bioindustri Tanaman
Hortikultura

3. Bangunan Mandiri
Energi (BME)

3. Bioindustri Ternak dan
Ikan Terintegrasi
Spesifik Lokal

BIDANG UNGGULAN :
C. KESEHATAN & LINGKUNGAN
͞<ĞƐĞŚĂƚĂŶĚĂŶWĞŶŐĞůŽůĂĂŶ>ŝŶŐŬƵŶŐĂŶ
ĞƌďĂƐŝƐ/d͟

Tema Unggulan
1.Program Penanggulangan terhadap Non Communicable Disease
(NCD) berbasis IT
2. Sistem Informasi Potensi
Pencemaran lingkungan
terhadap kesehatan
3. Pengembangan Biodiversity sebagaiFitofarmaka

BIDANG UNGGULAN:
D. SOSIAL & HUMANIORA
͞<ĞďĂƌƵĂŶĚĂŶ<ĞƚĞƌďƵŬĂĂŶdĂƚĂŬĞůŽůĂ
<ĞůĞŵďĂŐĂĂŶ͕^ƚƌƵŬƚƵƌΘ<ƵůƚƵƌ͟

Tema Unggulan
1. Pemerintahan yang
Efektif (Effective
Government)
2. Penguatan Modalitas
Masyarakat Sipil
3. Pengembangan
Ekonomi Berbasis
Inovasi

BIDANG UNGGULAN :
E. PENDIDIKAN & PSIKOLOGI
͞<ĞƵŶŐŐƵůĂŶ^DŵĞŶƵũƵ<ĞŵĂŶĚŝƌŝĂŶ
ĂŶŐƐĂ͟

Tema Unggulan
1.Inovasi Pendidikan
dan Pembelajaran
2. Pengembangan
Kelembagaan dan
Kebijakan Pendidikan
3. Pengembangan
Produktivitas dan
Kesejahteraan manusia

PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
Gambar 3.2. Bagan Alir Renstra Penelitian UMM 2016-2020
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BAB IV
SASARAN , PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA
Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian UMM dalam bab III di atas,
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang
(DPPM UMM) menjabarkannya dalam

berbagai program strategis untuk penyusunan

program dan kegiatan penelitian sebagai berikut.

4.1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
Di Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini ditetapkan tema penelitian unggulan
3HUJXUXDQ 7LQJJL \DLWX ³3HQJHPEDQJDQ IPTEKS berbasis Potensi Lokal menuju Indonesia
%HUNHPDMXDQ´.

Dari tema tersebut ditarik topik-topik penelitian yang disesuaikan dengan

prodi-prodi yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu :
1. Energi;
2. Pangan;
3. Kesehatan dan Lingkungan;
4. Sosial dan Humaniora;
5. Pendidikan dan Psikologi.
Hasil perumusan bidang unggulan dibuatkan peta jalan (road map) secara detail
untuk kurun waktu lima tahun (2016-2020) serta topik-topik penelitian yang diperlukan.
Pada

saat

proses

implementasi

Rencana

Strategis

Penelitian

Universitas

Muhammadiyah Malang, 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
Strategis Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang ini menjadi acuan dan mempunyai
arah penelitian yang jelas.
Topik penelitianunggulan perguruan tinggi UMM disajikan dalam Tabel4.1 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 UMM (kompetensi/ keahlian/
kelimuan, isu strategis, konsep pemikiran, pemecahan masalah dan topic penelitian
yang diperlukan)
Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuwan

TopikRiset
Yang
Diperlukan

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
Masalah

Pertanian,Teknik, Energi
Berkelanjutan
Sains,Ekonom
i, Hukumdan
Pendidikan
dan
Psikologi&
FAI

Mengembangkan
sumberdaya
energilokal
untuk
mendukung
program energi
berkelanjutan

Pengembangan
energialternatif
dengan
teknologitepat
guna

Roadmap

Kesehatan,
Pertanian,Tekni
k,
Sains,Ekonomi,
SosialPolitik,da
n Pendidikan
dan Psikologi
serta FAI
Kesehatan,
Pertanian,Teknik,
Sains,Ekonomi,
SosialPolitik,
Hukum,Pendidikan& FAI

Mengembangkan
Ketahanan dan
keamananpangan
masyarakat
berbasis
keunggulan
ekosistem
tempatan

Pengembangan
keanekaragaman
panganberbasis
sumberpangan
lokaldengan
dukungan
teknologipasca
panen

Roadmap

Kesehatan dan Mengembangkan
Pengelolaan
Kesehatan dan
Lingkungan
Pengelolaan
Berbasis IT
Lingkungan berbasis
kemajuan IT

Pengembangan
Kesehatan dan
Pengelolaan
Lingkungan
berbasis IT

Roadmap

Kebaruan dan
tata kelola
kelembagaan
Struktur dan
Kultur

Mengembangkan
Kebaruan dan tata
kelola kelembagaan
dan sruktur dan
kultur

Pengembangan
Kebaruan tatakelola
kelembagaan
struktur dan kultur
melalui riset dan
inovasi

Roadmap

Keunggulan
SDM menuju
Kemandirian
Bangsa

Mengembangkan
Kunggulan SDM
untuk kemandirian
bangsa

Pengembangan
Keunggulan SDM
untuk kemandirian
bangsa melalui
inovasi & riset

Roadmap

FISIP, Hukum,
FAI, Ekonomi
Bisnis,
Kesehatan,
Pertanian,
Teknik, Sains,
dan Pendidikan
serta Psikologi
Pendidikan,
Psikologi,
Kesehatan,
Pertanian,
Teknik, Sains,
Ekonomi, Sosial
Politik, dan
Agama

Isu-Isu
Strategis

Ketahanan
dan
Keamanan
Pangan
Berbasis
Ekosistem
Tempatan

Keterangan: Isu strategis = riset unggulan UMM
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4.2. Sasaran dan Program Strategis Utama
Berdasarkan pada pencapaian visi misi Universitas Muhammadiyah Malang dan DPPM,
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 Muhammadiyah Malang.
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 Muhammadiyah Malang;
c. Meningkatkan daya saing Universitas Muhammadiyah Malang di bidang penelitian
pada tingkat nasional dan internasional
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;
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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 2011 sampai dengan 2014 (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 Strategis Penelitian 2016-2020
di Universitas Muhammadiyah Malang, 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 Muhammadiyah Malang, dan kerjasama penelitian;

3.

Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi pendidikan
sarjana dan pascasarjana di UniversitasMuhammadiyah Malang.

Berikut rencana capaian untuk 6 tahun ke depan seperti pada tabel 4.2 berikut.
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Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penelitian 6 Tahun Ke Depan
Indikator Kinerja

No
1

2

3

13
16

15
18

17
20

19
22

21
24

23
26

25
28

90

80

78

76

74

72

70

51
72
51

56
80
50

58
82
50

60
84
49

62
86
49

64
88
50

66
90
50

Pembicara
utama Key-

Internasional

15

17

19

21

23

25

27

Nasional
Lokal

72
36

80
37

82
38

84
40

86
42

88
44

90
46

Paten
Hak cipta

15
11

17
13

19
15

21
17

23
19

25
21

27
23

10
10
55
57
13,25

11
11
57
55
14,57

12
13
14
15
12
13
14
15
59
61
63
65
53
50
48
46
16,03 17,63 19,39 22,10

15%

20%

25%

dalam pertemuan ilmiah

6
7
8
9
10

Indikator capaian
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Publikasi ilmiah Jurnal Internasional
Jurnal Nasional
Terakreditasi
Jurnal Lokal Tdk
Terakreditasi
Sebagai pema- Tingkat Internasional
kalah pertemu- Tingkat nasional
an ilmiah
Lokal

note Speaker)

5

Base
line
2014

Hak Atas Kekayaan Intelektual(HKI)

Desain produk
9
Teknologi tepat guna
9
Bahan Ajar (berISBN)
53
Jumlah laporan yang tidak dipublikasikan
59
11,50
Jumlah dana kerjasama penelitian
(dalam Milyar)
Angka partisipasi dosen yang terlibat
10%
dalam Penelitian

30%

35%

40%

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 Dit. Litabmas Kementerian
Pendidikan Nasional.
Untuk mencapai Indikator Kinerja maka setiap bidang ilmu yang menjadi penelitian
unggulan perguruan tinggi UMM menyusun rencana strategi pengembangan dalam bentuk

roadmap penelitian, seperti yang terlihat pada gambarroadmap 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
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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 kelima bidang :
1. Bidang Energi
2. Bidang Pangan
3. Bidang Kesehatan & Lingkungan
4. Bidang Sosial dan Humaniora
5. Bidang Pendidikan dan Psikologi.

A. Roadmap Bidang Energi
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun 2016 - 2020
mendatang untuk bidang energi terbagi menjadi 3 isu strategis, yaitu: (1) Pengembangan
PLTMH Terpadu Berkelanjutan; (2) Pengembangan Bioenergy Berkelanjutan Berbasis
Sumberdaya Lokal; dan (3) Bangunan Hemat Energi sebagaimana tertuang dalam tabel
4.3 berikut.
Tabel 4.3 Topik Riset Bidang Energi 2016-2020
³(1(5*,%(5.(/$1-87$1´
Isu ± Isu
Strategis

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
Masalah

Topik Riset yang diperlukan
Studi Pengembangan PLTMH Konservasi :
Studi Desain PLTMH & Turbin Hidro.

Pengembangan
PLTMH terpadu
berkelanjutan

Teknologi
mikrohidro
merupakan
bentuk energi
berkelanjutan
yang perlu
dikembangkan
di Indonesia

Diperlukan rancang
bangun PLTMH
terpadu yang
berkelanjutan dengan
memperhatikan
berbagai aspek
(lingkungan, sosialkemasyarakatan, dll).

Studi desain konservasi keaneka ragaman
hayati
Studi kelayakan
Identifikasin pemahaman masyarakat
Pengetahuan nilai dan perilaku masyarakat

Pengembangan
Bioenergi
berkelanjutan
berbasis
sumberdaya
lokal

Bioenergy
merupakan
salah satu
bentuk energi
berkelanjutan.
Teknologi
bioenergi perlu
dikembangkan

Diperlukan
pengembangan
berbagai inovasi di
bidang bioenergi
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Pengembangan teknologi produksi
mikroalga dan tanaman energy.
Pengembangan teknologi produksi biofuels
(biodiesel, bioethanol) dan pelet kayu.
Pengembangan teknologi produksi energy
berbasis limbah
Pengembangan reaktor biomassa
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Bangunan
Hemat Energi

untuk
mendapatkan
berbagai
teknologi baru
yang lebih
efisien dan
meningkatkan
efisiensi
teknologi yang
sudah ada
Wilayah
geografis
Indonesia
dengan iklim
tropis yang
dominan
memiliki potensi
besar untuk
memberdayakan
energi matahari
dan angin
sebagai sumber
energi

Pemetaan sosial untuk menunjang
pengembangan bioenergy di Indonesia
Kompilasi dan kodifikasi peraturan-peraturan
di bidang bioenergy

Dibutuhkan
pengembangan desain
dan rancang bangun
bangunan hemat
energi yang menjadi
sebuah kebutuhan
masyarakat Indonesia
dimasa mendatang

Rancang bangun rumah hemat energi dan
ramah lingkungan (green-building and zero
energy)

Teknik
pencahayaan
dan
arsitektur
bangunan berbasis pada kebutuhan energi
pada rumah

Kajian dan Uji Material Dinding
Bangunan Hemat Energi
Sebagian besar
bangunan
gedung dan
rumah yang ada
di Indonesia
membutuhkan
energi besar
untuk
kebutuhan
operasional
bangunan dan
memenuhi
faktor
kenyamanan

pada

Optimasi desain dan material berbasis ecogreen dan zero energy pada bangunan
Dibutuhkan
pemakaian material
bangunan yang dapat
mengoptimalkan
pemanfaatan energi
alam yang bersumber
dari matahari, angin,
air dan aktifitas
manusia

Kajian dan Uji Material Atap pada Bangunan
Hemat Energi

Perancangan dan desain septic tank sebagai
sumber energi pada rumah tinggal

Sampah organik sebagai biogas untuk
pemenuhan kebutuhan gas rumah tangga
Dibutuhkan
pengembangan
manajemen sistem
pengendalian dan
monitoring
penggunaan energi
pada bangunan
Diperlukan
Bangunan yang dapat
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Sistem manajemen dan audit energi pada
rumah dan bangunan
Sistem informasi pengendalian dan
monitoring pemakaian energi pada
bangunan
Desain dan pembuatan DC DC- Converter
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mengintegrasikan
beberapa
pemanfaatan energi
seperti angin, surya,
arus air dan manusia
menjadi sistem hybrid
untuk sumber
listriknya (DC House)

Desain dan pembuatan Generator Putaran
Rendah Menggunakan Magnet Permanen
Pengembangan teknologi Smart Wall Plug
(Thin Film Solar cell)
Pengembangan Sisten Kendali Energi DC
Desain, Pembuatan dan Pengujian Alat
Management Battery Dengan Bidirectional
DC-DC Converter
Pengembangan teknologi proteksi sistem DC
Pengembangan teknologi MISO (Multiple

input single output) pada rumah DC
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2015

Studi Potensi, Lingkungan,
Sosial & Ekonomi
(Pendidikan: Studi potensi
kelembagaan pendidikan
pendukung)

2016
1. Studi Desain Konservasi
Keanekaragaman
Hayati
2. Studi Kelayakan
3.Identifikasi Pemahaman
Masyarakat
4. Pengetahuan, Nilai dan
perilaku masyarakat.

Desain, Pabrikasi Turbin
Dan Kontrol Listrik

2017
1. Aplikasi Konservasi
2. Pengembangan
Manajemen PLTMH
3. Pemetaan Potensi
Sosial
4. Model Pendidikan
Konservasi

2018
1.Monitoring&
Audit
Konservasi
2.Aplikasi
Manajemen
PLTMH
3.Partisipasi Masyarakat
4.Penerapan
Model
Pendidikan Konservasi

2019
Evaluasi Manfaat PLTMH :
1. Evaluasi Model
Konservasi
2. Kemampuan
Memecahkan Masalah
3. Penyempurnaan Model
Pendidikan Konservasi

2020

Keberlanjutanr :
1. Pendampingan
Masyarakat Utk
Konservasi
2. Perluasan Model
Pendidikan Konservasi

Pengembangan PLTMH Terpadu Berkelanjutan
Studi
Pengembangan
PLTMH
Konservasi :
1. Studi Desain
PLTMH & Turbin
Hidro.

Hasil Tahun 2016 :
1. DesainTurbin&
PLTMH
2. DesainKonservasi
3. KelayakanPengem
bangan PLTMH
4. ProfilMasyarakat
5. Publikasidan draft
ModulPendidikan

Pengembangan &
Aplikasi PLTMH
Konservasi :
1. Pabrikasi Turbin
& Pembangunan
PLTMH.

Pengujian,
Monitoring &
PLTMHKonservasi
:
1. Pengujian
Performa Kerja
PLTMH.

Hasil Tahun 2017 :
1. ProdukTurbin&
PLTMH
2. Konservasi SDA
3. Lembaga PLTMH
&SistemManajemen
4. PotensiSosial
5. Moduldan Media
PendidikanMasyara
kat

Hasil Tahun 2018 :
1. HasilUji& Patent
Turbin
2. HasilUjiKontrolEle
ktrik& PMO
3. HasilSistem Audit
Konservasi
4. Model
PartisipasiMasyara
kat
5. ModulPendidikan di
Sekolah

Evaluasi PLTMH :
1. PLTMH Terpadu

Hasil Tahun 2019 :
1. PLTMH Terpadu
2. Model Konservasi
3. KonsepPemecahanP
ermasalahanMasyar
akat
4. Buku Model
PendidikanKonserva
si DAS
berbasisEnergiBerke
lanjutan

1. StandarisasiP
rodukTurbindanK
ontrolElektrik

Hasil Tahun 2020 :
1. ProdukTurbindanKon
trolStandar
2. KemampuandanKepe
dulianMasyarakatdlm
Konservasi
3. Buku Model-Model
dan Media
PembeajaranKonserv
asi
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Gambar 4.1.1 Roadmap Bidang Energi (Pengembangan PLTMH Terpadu Berkelanjutan)

2015

2016

2017

2018

1.Pengembangan
teknologi produksi
biofuels (biodiesel,
bioetanol )/pelet kayu

1. Produksi biofuels
(biodiesel, bioetanol) / pelet
kayu

FS Market dan
Mitra

1.Pengembangan
mikroalga / tanaman
energi sbg sumber
biofuels (biodiesel +
bioethanol) /pelet kayu
2.Pengembangan
energy berbasis limbah
3.Desain reaktor
biomassa
4. Identifikasi
pemahaman
masyarakat untuk
mendukung
pengembangan
bioenergy

2. Pengembangan
teknologi produksi
energy berbasis limbah
3. Pengembangan
teknologi produksi
reaktor biomassa
4. Pemetaan potensi
sosial utk menunjang
pengembangan
bioenergy

2019

2.Produksi energy berbasis
limbah
3.Produksi reaktor energy
biomassa
4.Partisipasi masyarakat
terhadap pengembangan
bioenergy
5.Studi kelayakan produkproduk bioenergi
6.Kompilasi dan kodifikasi
peraturan di bidang
bioenergy

2020

1.Pengujian kualitas
produk biofuels / pelet
kayu
2.Pengujian kualitas
/pengembangan energy
berbasis limbah
3.Pengujian performa
nce, implementasi ,
monitoring & evaluasi
reaktor biomassa
4.Kemampuan masy
dalam pemecahan
masalah bioenergy
5. Penjajagan potensi
pasar produk bioenergy
6. Kompilasi dan
dakodifikasi peraturan di
bid bioenergy

1.Scale Up Produksi
biofuel / pelet kayu
2.Pengembangan
prototipe energy
berbasis limbah
3.Standarisasi
Reaktor biomass
5.Pendampingan
masyarakat
4. Komersialisasi
produk bioenergy
5.Kompilasi dan
kodifikasi peraturan di
bid bioenergy

PENGEMBANGAN BIOENERGY BERKELANJUTAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

1. Produk mikroalga
/tanaman energy
2. Energy berbasis
limbah
3.Desain reaktor
biomassa
4.Informasi hasil
identifikasi pemahaman
masyarakat untuk
mendukung
pengembangan
bioenergy

1.Teknologi produksi
biofuels (biodiesel,
bioethanol) / pelet
kayu
2.Teknologi produksi
energy limbah
3. Teknologi reaktor
biomassa
4. Informasi hasil
pemetaan potensi
sosial untuk
menunjang
pengembangan
bioenergy.

1.Produk biofuels /
pelet kayu
2.Produksi energy
berbasis limbah
3.Reaktor biomassa
4.Informasi Partisipasi
masyarakat terhadap
pengembangan
bioenergy
5. Hasil studi kelayakan
produk-produk
bioenergy
6.Legal
memorandum/legal
opinion bidang
bioenergy

1.Informasi kualitas
produk biofuels / pelet
kayu
2.Informasi kualitas
energy berbasis limbah
3.Standarisasi Reaktor
biomass
4.Kemampuan masy
dalam pemecahan
masalah bioenergy
5. Data potensi pasar
produk bioenergy
6.Legal
memorandum/legal
opinion bidang bioenergy

1. Scale Up Produk
biofuel / pelet kayu
2. Prototipe energy
berbasis limbah
3. Reaktor biomassa
terstandar
4. Hasil komersialisasi
produk bioenergy
5. Kajian regulasi
pengembangan
bioenergy

Gambar 4.1.2 Roadmap Bidang Energi (Pengembangan Bioenergy Berkelanjutan Berbasis Sumberdaya Lokal)
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2015

Studi Kebutuhan
dan Ketersediaan
Energi pada
Bangunan

2016

2017

1. Desain dan Arsitektur
Bangunan
2Kajian Material Dinding
dan Atap Bangunan
3.Desain Generator
Putaran Rendah
4. Desain DC-Converter
5. Identifikasi respon
masyarakat terhadap
Teknologi

Mapping Green
Building dan Zero
Energy

1. OptimasiPencahayaan
Bangunan
2. Pengujian Material
Dinding
3. Desain M-IS-O
4. DesainAlatManajeme
n Battery

2018
1. Scale-up
desainBangunan
2. Sistem Monitoring dan
Audit Energi
3. Pembuatandanuji MIS-O
4. PembuatanAlatManaje
men Battery

2019
1. Blue-print dan
Prototype
BangunanHematE
nergi
2. Blue-print dan
Model DC-House
3. PemetaanDayaBeli
Masyarakatdanhar
gaJualProduk

2020
Implementasi
BME pada Rumah
Sederhana

Bangunan Mandiri Energi (BME)
Studi Desain :
1. Studi desain
arsitektur dan bahan
bangunan
2. Studi desain
generator dan DCConverter
3. Studi kelayakan
BME
OutputTh-2016 :
6. Desain BME
7. Desain Generator
dan DC-Converter
8. StudiKelayakan
BME

Pengembangan
Instrumen

Pengembangan
Sistem :

Pembuatan
Prototype

1. Uji material
2. DesainAlat

1. Sistem monitoring
2. Audit Energi

1. Blue-print
BME
2. Model DCHouse

Output Th-2017 :
1. Kinerja material
BME
2. ModuldanDesainA
lat
3. Patent alat DCConverter
4. Patent generator
putaranrendah

Output Th-2018 :

1. Modulsistem
monitoring dan audit
energi
2. ProdukAlat/instrumen DC-House

Output Th-2019 :
1.
2.

Prototype
BME
HKI BME

Standarisasi
Bangunan
Mandiri Energi

Output Th-2020 :
1. Modulstandarisa
si BME
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Gambar 4.1.3 Roadmap Bidang Energi (Bangunan Mandiri Energi (BME))

B. Roadmap Bidang Pangan
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020)
mendatang untuk bidang pangan terbagi menjadi 3 isu strategis, yaitu: (1) Bioindustri
Tanaman Pangan; (2) Bioindustri Tanaman Hortikultura

dan (3) Bioindustri Ternak dan

Ikan.
Tabel 4.4 TOPIK RISET BIDANG PANGAN 2016-2020
³.(0$1',5,$13$1*$1%(5%$6,6(.26,67(07(03$7$1´
Isu-Isu
Strategis
1. Ketahanan
dan
keamanan
Pangan
lokal yang
berdaya
saing dan
berbasis
ekosistem.
2. Lingkungan
dan
Perubahan
Iklim global
3. Diversifikasi
produk
pangan
4. Program
pemerintah
bidang
swasembad
a pangan
5. Sosial
ekonomi
budaya
6. Persaingan
pasar bebas

1.

2.

3.

4.

5.

Konsep
Pemikiran
Kebutuhan
bahan pangan
harus aman
dan halal,
berdaya saing
dan
berkelanjutan
Penyelamatan
dan
pemanfaatan
sumber
genetikdan
plasma nutfah.
Pengembanga
n teknologi
pertanian
berbasis
ekosistem
Pengembanga
n daya saing
produk
tanaman
pangan
Kebijakan dan
Program
Pembangunan
pertanian
Berkelanjutan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pemecahan
Masalah
Pengembangan
teknologi
pemuliaan
tanaman
tanaman
pangan
Pengembanga
n teknologi
budidaya
tanaman
pangan sesuai
ekosistem
tempatan
Pengembanga
n teknologi
pasca panen,
pengolahan
hasil dan
pengembanga
n pangan
fungsional
berbasis
tanaman
pangan
Kajian
Konstruksi
sosial ekonomi
Pengembangan
teknologi
pertanian dan
ekosistem
ramah
lingkungan,
konservatif,
adaptif dan
berkelanjutan
dalam upaya
meningkatkan
ketahanan dan
keamanan
pangan
Perakitan
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Topik Riset Yang Diperlukan
1.

Identifikasi dan eksplorasi sumber tanaman
pangan berbasis ekosistem tempatan
2. Teknologi manajemen lahan, agroklimat dan
pengendalian hama penyakit tanaman pangan
berbasis ekosistem
3. Rekayasa genetika dan pemuliaan komoditi
tanaman pangan
4. Teknologi pembibitan tanaman pangan
(konvensional dan kultur jaringan)
5. Teknologi budidaya tanaman pangansesuai
ekosistem tempatan
6. Uji kesesuaian lahan pengembangan komoditi
pangan
7. Teknologi pascapanen, pengolahan hasil dan
pengembangan pangan fungsional, serta produk
derivatnya berbasis buah tanaman pangan.
8. Perakitan food ingredient dan food aditif dan
pangan fungsional
9. Kajian sosial ekonomi dan Anthropologi
pengembangan buah tanaman pangan.
10. Kajian daya dukung ekosistem pengembangan
tanaman pangan.
11. Rekayasa lingkungan terkait produksi pangan
lokal.
12. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) guna
mendukung pengembangan bioindustri
tanaman pangan.
13. Pengembangan dan pengelolaan kawasan
konservatif (hutan, tanah dan air) guna
mendukung pengembangan bioindustri
tanaman pangan.
14. Teknologi dan Standarisasi kualitas dan
keamanan produk berbasis halal dan thoyib.
15. Kelayakan usaha, Efisiensi produksi, tata niaga,
pemasaran produk dan kelembagaan bisnis
tanaman tanaman pangan
16. Pengembangan model hutan cadangan pangan
17. Pengembangan prototype alat menunjang
teknologi budidaya dan pasca panentanaman
pangan.
18. Pengembangan dan pengelolaan rantai
pemasaran dan tata niaga produk pangan.
19. Teknologi dan Standarisasi kualitas dan
keamanan produk berbasis halal dan thoyib
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Isu-Isu
Strategis

1. Ketahanan
dan
keamanan
Pangan
lokal yang
berdaya
saing dan
berbasis
ekosistem.
2. Lingkungan
dan
Perubahan
Iklim global
3. Diversifikasi
produk
pangan
4. Program
pemerintah
bidang
swasembad
a pangan
5. Sosial
ekonomi
budaya
6. Persaingan
pasar bebas

Konsep
Pemikiran

1. Kebutuhan
bahan pangan
harus aman dan
halal, berdaya
saing dan
berkelanjutan
2. Penyelamatan
dan
pemanfaatan
sumber
genetikdan
plasma nutfah.
3. Pengembangan
teknologi
pertanian
berbasis
ekosistem
4. Pengembangan
daya saing
produk
tanaman
hortikultura
5. Kebijakan dan
Program
Pembangunan
pertanian
Berkelanjutan

Pemecahan
Masalah
sistem
informasi
pertanian
7. Pengembangan
teknologiproduk
panganaman
dan halal
1. Pengembangan
teknologi
pemuliaan
tanaman
tanaman
hortikultura
2. Pengembangan
teknologi
budidaya
tanaman
hortikultura
sesuai
ekosistem
tempatan
3. Pengembangan
teknologi pasca
panen,
pengolahan
hasil dan
pengembangan
pangan
fungsional
berbasis
tanaman
hortikultura
4. Kajian
Konstruksi
sosial ekonomi
5. Pengembangan
teknologi
pertanian dan
ekosistem
ramah
lingkungan,
konservatif,
adaptif dan
berkelanjutan
dalam upaya
meningkatkan
ketahanan dan
keamanan
pangan
6. Perakitan
sistem
informasi
pertanian
7. Pengembangan
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Topik Riset Yang Diperlukan
20. Kelayakan usaha, Efisiensi produksi, pemasaran
produk dan kelembagaan bisnis
21. Perakitan
system
informasi
budidaya,
manajemen, standar mutu dan keamanan
produk pangan dari tanaman pangan
22. Pengembangan database produksi dan potensi
pasar tanaman pangan.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

Identifikasi dan eksplorasi sumber tanaman
hortikultura berbasis ekosistem tempatan
Teknologi manajemen lahan, agroklimat dan
pengendalian hama penyakit tanaman
hortikultura berbasis ekosistem
Rekayasa genetika dan pemuliaan komoditi
tanaman hortikultura
Teknologi pembibitan tanaman hortikultura
(konvensional dan kultur jaringan)
Teknologi budidaya tanaman hortikultura sesuai
ekosistem tempatan
Uji kesesuaian lahan pengembangan komoditi
pangan
Teknologi pascapanen, pengolahan hasil dan
pengembangan pangan fungsional, serta produk
derivatnya berbasis buah tanaman hortikultura.
Perakitan food ingredient dan food aditif dan
pangan fungsional
Kajian sosial ekonomi dan Anthropologi
pengembangan buah tanaman hortikultura.
Kajian daya dukung ekosistem pengembangan
tanaman hortikultura.
Rekayasa lingkungan terkait produksi pangan
lokal.
Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) guna
mendukung pengembangan bioindustri
tanaman hortikultura.
Pengembangan dan pengelolaan kawasan
konservatif (hutan, tanah dan air) guna
mendukung pengembangan bioindustri
tanaman hortikultura.
Teknologi dan Standarisasi kualitas dan
keamanan produk berbasis halal dan thoyib.
Kelayakan usaha, Efisiensi produksi, tata niaga,
pemasaran produk dan kelembagaan bisnis
produk hortikultura
Pengembangan model hutan cadangan pangan
Pengembangan prototype alat menunjang
teknologi budidaya dan pasca panen tanaman
hortikultura.
Pengembangandanpengelolaanrantaipemasara
n dan tata niaga produkpangan.
Teknologi dan Standarisasi kualitas dan
keamanan produk berbasis halal dan thoyib
Kelayakan usaha, Efisiensi produksi, pemasaran
produk dan kelembagaan bisnis
Perakitan system informasi budidaya,
manajemen, standar mutu dan keamanan
produk pangan dari tanaman hortikultura
Pengembangan database produksi dan potensi
pasar tanaman hortikultura.
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Isu-Isu
Strategis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ketahanan
dan
keamanan
Pangan
lokal yang
berdaya
saing dan
berbasis
ekosistem.
Lingkungan
dan
Perubahan
Iklim global
Diversifikas
i produk
peternakan
Program
pemerintah
bidang
swasemba
da pangan
Sosial
ekonomi
budaya
Persaingan
pasar
bebas

Konsep
Pemikiran

1. Kebutuhan
bahan pangan
harus aman dan
halal, berdaya
saing dan
berkelanjutan
2. Penyelamatan
dan
pemanfaatan
sumber genetik
dan plasma
nutfah
3. Pengembangan
teknologi
pertanian
berbasis
ekosistem
4. Pengembangan
daya saing
produk
peternakan
(ternak dan
ikan)
5. Kebijakan dan
Program
Pembangunan
pertanian dan
peternakan
berkelanjutan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pemecahan
Masalah
teknologi
produk pangan
aman dan halal
Pengembangan
teknologi
pemuliaan ternak
(ternak dan ikan)
Pengembangan
Teknologi
budidaya (ternak
dan ikan) sesuai
ekosistem
tempatan
Pengembanga
n teknologi
input produksi
tenak dan ikan.
Pengembangan
teknologi bio
prosesing dan
pengolahan
hasil dan
pengembangan
produk ternak
dan ikan
Konstruksi sosial
ekonomi dan
budaya
pengembangan
ternak dan ikan
Pengembangan
teknologi produk
pangan
fungsional,
aman, halal dan
thoyib

Topik Riset Yang Diperlukan

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

Rencana Strategis Penelitian UMM Tahun 2016 - 2020

Identifikasi dan eksplorasi sumber daya genetic ternak
dan ikan berdasarkan ciri morfologi pada berbagai
breed sesuai ekosistem tempatan
Karakterisasi genotipik dan penotipik ternak dan ikan
lokal berbagai breed yg adaptif pada ekosistem
tempatan
Seleksi genotipik dan penotipik ternak dan ikan
berbagai breed spesifik lokal yang adaptif pada
ekosistem tempatan
Uji genotip dan penotip bibit ternak dan ikan unggul
dan adaptif pada ekosistem tempatan
Pelepasan spesies bibit unggul sesuai ekosistem
tempatan secara komersial
Identifikasi dan eksplorasi bahan alami untuk
meningkatkan produksi, kesehatan dan produksi
hasil ternak dan ikan sesuai ekosistem tempatan
Pengembangan produk input produksi untuk budidaya
ternak dan ikan terintegrasi, ramah lingkungan,
konservatif, adaptif dan berkelanjutan
Pengembangan bioindustri produk input produksi
berbasis ekosistem tempatan
Kajian teknologi budidaya terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif, adaptif dan berkelanjutan
Perakitan model teknologi budidaya ternak ikan
terintegrasi, ramah lingkungan, konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
Pengembangan teknologi budidaya ternak dan ikan
terintegrasi, ramah lingkungan, konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
Kajian teknologi pengolahan hasil ternak dan ikan
sebagai pangan fungsional yang aman, halal dan
thoyib
Perakitan teknologi pasca panen dan diversifikasi
produk pangan dan aditif fungsional, aman, halal dan
thoyib berbasis apel spesifik local
Pengembangan teknologi pengolahan produk pangan
dan aditif fungsional, aman, halal dan thoyib
Pengembangan bioindustri produksi pangan
fungsional dan produk turunan asal ternak dan ikan
Kajian sosial ekonomi dan antropologi ekosistem
pengembangan bioindustri ternak dan ikan
terintegrasi spesifik lokal
Identifikasi dan pemetaan model pemasaran input
produksi, bibit, produk dan pangan asal ternak dan
ikan
Perakitan model tataniaga produk bibit, produk dan
pangan asal ternak dan ikan
Studi kelayakan bisnis industri input produksi, bibit,
produk dan pangan asal ternak dan ikan
Pengembangan jaringan dan strategi pemasaran input
produksi, produk ternak dan ikan dan produk pangan
hasil ternak dan ikan
Identifikasi dan eksplorasi potensi sumber daya
pendukung bioindustri ternak dan ikan terintegrasi
sesuai ekosistem tempatan
Rekayasa lingkungan dan perakitan model
pengembangan klaster ternak dan ikan terintegrasi
hulu-hilir sesuai ekosistem tempatan
Pengembangan, uji dan pengelolaan model klaster
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Isu-Isu
Strategis

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
Masalah

Topik Riset Yang Diperlukan

24.

25.
26.
27.

hulu-hilir bioindustri ternak dan ikan terintegrasi
berbasis ekosistem tempatan
Implementasi model klaster dengan teknologi
budidaya adaptif dan ramah lingkungan, konservatif
adaptif dan berkelanjutan
Rancang bangun alat menunjang teknologi budidaya
dan pengolahan hasil ternak dan ikan
Pengembangan prototipe alat menunjang teknologi
budidaya dan pengolahan produk
Perakitan system informasi budidaya, manajemen,
standard mutu dan keamanan produk pangan ternak
dan ikan

28. Pengembangan data base produksi dan potensi pasar
produk ternak dan ikan
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2015

1. Identifikasi dan
eksplorasi
sumber daya
genetic dan
plasma nutfah
tanaman
pangan spesifik
lokal
2. Identifikasi dan
eksplorasi
Faktor
Pembatas
pengembanga
n tanaman
panga
3. Identifikasi dan
eksplorasi
potensi sumber
daya
pendukung
klaster
bioindustri
tanaman
pangan
4. Perakitan
system
informasi
budidaya,
manajemen,
standard mutu
dan
keamananan
produk pangan

2018

2017

2016

1. Seleksi dan
karakterisasi sumber
genetik dan plasma
nutfah tanaman
pangan spesifik lokal
2. Kajian daya dukung
ekosistem
pengembangan
klaster tanaman
pangan terintegrasi
spesifik lokal
3. Kajian sosial ekonomi
dan Anthropologi
pengembangan
klaster tanaman
pangan terintegrasi
spesifik lokal
4. Kajian teknologi
budidaya tanaman
pangan, terintegrasi
, ramah lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
berbasis ekosistem
tempatan
5. Kajian teknologi
pasca panen dan
diversifikasi produk
berbasis hortikultura
spesifik lokal

1. Rekayasa genetik dan
pemuliaan tanaman
pangan spesifik lokal
2. Perakitan teknologi
budidaya tanaman
pangan terintegrasi,
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Rekayasa lingkungan
dan perakitan daya
dukung ekosistem
untuk pengembangan
klaster tanaman
pangan terintegrasi
spesifik lokal
4. Perakitan teknologi
pasca panen dan
diversifikasi produk
pangan dan aditif
fungsional, aman,
halal dan thoyib
berbasis tanaman
pangan spesifik lokal
5. Perakitan model
pengembangan
klaster tanaman
pangan terintegrasi
hulu-hilir

1. Pengembangan dan
perakitan benih dan
bibit unggul tanaman
pangan spesifik lokal
2. Pengembangan
produk input
produksi untuk
budidaya tanaman
pangan terintegrasi,
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Pengembangan
teknologi pengolahan
produk pangan dan
aditif fungsional,
aman, halal dan
thoyib
4. Pengembangan, uji
dan pengelolaan
model klaster huluhilir pertanian
terpadu berbasis
tanaman pangan
sesuai ekosistem
tempatan
5.Pemetaan dan
perakitan model
tataniaga produk
utama dan turunan
asal tanaman
pangan

2019

1. Uji potensi dan
adaptasi varitas
tanaman pangan
unggul baru spesifik
lokal
2. Pengembangan model
budidaya tanaman
pangan terintegrasi,
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Pengembangan
Bioindustri produk
pangan dan aditif
fungsional, aman,
halal dan thoyib
4. Pengembangan dan
pengelolaan rantai
pemasaran produk
klaster berbasis
tanaman pangan
terintegrasi spesifik
lokal
5. Rancang bangun alat
menunjang teknologi
budidaya dan pasca
panen bioindustri
klaster tanaman
pangan terintegrasi
spesifik lokal

2020

1. Pengembangan varitas
unggul dan bibit
unggul tanaman
pangan spesifik lokal
2. Implementasi model
dengan teknologi
budidayatanaman
pangan terintegrasi
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Pengembangan
Bioindustri produk
input produksi untuk
budidaya tanaman
pangan terintegrasi
yang ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
4. Pengembangan model
distribusi dan
pemasaran komoditi
klaster pertanian
tanaman pangan
terintegrasi spesifik
lokal
5. Pengembangan
prototipe alat
menunjang teknologi
budidaya dan
pengolahan produk
asal tanaman pangan

1. BIOINDUSTRI TANAMAN PANGAN

KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS EKOSISTEM TEMPATAN
1. Data base dan koleksi
sumber genetic dan plasma
nutfah tanaman pangan
spesifik lokal
2. Data base faktor pembatas
dan daya dukung ekosistem
klaster bioindustri tanaman
pangan
3. Kajian teknologi budidaya
dan teknologi pasca panen
tanamanpangan berbasis
ekosistem tempatan
4. Kajian potensi social ,
ekonomi dan budaya
pengembangan
tanamanpangan spesifik
local
5. Sistem informasi budidaya,
manajemen, standard mutu
dan keamanan produk

1. Sumber genetic dan
plasma nutfah
tanaman pangan
spesifik lokal
2. Rakitan teknologi
budidaya tanaman
pangan terintegrasi,
ramah lingkungan,
adaptif, konservatif dan
berkelanjutan
3. Rakitan teknologi pasca
panen dan diversifikasi
produk dan aditif
fungsional, aman, halal
dan thoyib
4. Rakitan model klaster
pertanian tanaman
pangan terintegrasi
h l hili

1. Inisiasi penciptaan
benih dan bibit unggul
tanaman pangan
2. Produk input produksi
untuk budidaya
tanaman pangan
terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif,
adaptif dan
berkelanjutan
3. Teknologi pengolahan
pasca panen dan
pangan fungsional,
serta produk derivatnya
yang aman, halal dan
thoyib
4. Model tataniaga produk
dan produk turunan
berbasis tanaman
pangan

1. Bibit varitas unggul
teruji spesifik lokal
2. Model bioindustri
produk aditif dan
pangan fungsional,
aman, halal dan thoyib
3. Desain alat menunjang
teknologi budidaya
dan pengolahan pasca
panen bioindustri
berbasis tanaman
pangan
4. Model pengelolaan
tataniaga dan
pemasaran produk
dan turunan produk
berbasis tanaman
pangan.

1. Bibit unggul tanaman
pangan spesifik lokal
2. Paket teknologi budidaya
tanaman pangan
terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif,
adaptif dan berkelanjutan
3. Bioindustri input produksi
untuk budidaya tanaman
pangan terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif,
adaptif dan berkelanjutan
4. Model distribusi dan
pemasaran produk dan
turunan produk tanaman
pangan
5. Prototipe alat penunjang
teknologi budidaya dan
pengolahan produk asal
tanaman pangan.

Gambar 4.2.1 Roadmap Bidang Pangan (Bioindustri Tanaman Pangan)
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2015
1. Identifikasi dan
eksplorasi
sumber daya
genetic dan
plasma nutfah
tanaman
hortikultura
spesifik local
2. Identifikasi dan
eksplorasi Faktor
Pembatas
pengembangan
tanaman
hortikultura
3. Identifikasi dan
eksplorasi
potensi sumber
daya
pendukung
klaster
bioindustri
tanaman
hortikultur
4. Perakitan
system
informasi
budidaya,
manajemen,
standard mutu
dan
keamananan
produk pangan
5

2016
1. Seleksi dan
karakterisasi
sumber genetik dan
plasma nutfah
tanaman
hortikultura spesifik
lokal
2. Kajian daya dukung
ekosistem
pengembangan
klaster tanaman
hortikultura
terintegrasi spesifik
lokal
3. Kajian sosial
ekonomi dan
Anthropologi
pengembangan
klaster tanaman
hortikultura
terintegrasi spesifik
lokal
4. Kajian teknologi
budidaya tanaman
hortikultura,
terintegrasi , ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
berbasis ekosistem
tempatan
5. Kajian teknologi
pasca panen dan
diversifikasi produk
berbasis
hortikultura spesifik

2018

2017
1. Rekayasa genetik
dan pemuliaan
tanaman
hortikultura spesifik
lokal
2. Perakitan teknologi
budidaya tanaman
hortikultura
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Rekayasa lingkungan
dan perakitan daya
dukung ekosistem
untuk
pengembangan
klaster tanaman
hortikulturaterintegr
asi spesifik lokal
4. Perakitan teknologi
pasca panen dan
diversifikasi produk
pangan dan aditif
fungsional, aman,
halal dan thoyib
berbasis tanaman
hortikultura spesifik
lokal
5. Perakitan model
pengembangan
klaster tanaman
hortikultura
terintegrasi hulu-hilir

1. Pengembangan dan
perakitan benih dan
bibit unggul
tanaman
hortikultura spesifik
lokal
2. Pengembangan
produk input
produksi untuk
budidaya tanaman
hortikultura
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Pengembangan
teknologi
pengolahan produk
pangan dan aditif
fungsional, aman,
halal dan thoyib
4. Pengembangan, uji
dan pengelolaan
model klaster huluhilir pertanian
terpadu berbasis
tanaman
hortikultura sesuai
ekosistem tempatan
5. Pemetaan dan
perakitan model
tataniaga produk
utama dan turunan
asal tanaman
hortikultura

2020

2019
1. Uji potensi dan
adaptasi varitas
tanaman
hortikultura unggul
baru spesifik lokal
2. Pengembangan
model budidaya
tanaman
hortikultura
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Pengembangan
Bioindustri produk
pangan dan aditif
fungsional, aman,
halal dan thoyib
4. Pengembangan dan
pengelolaan rantai
pemasaran produk
klaster berbasis
tanaman
hortikultura
terintegrasi
spesifik lokal
5. Rancang bangun
alat menunjang
teknologi budidaya
dan pasca panen
bioindustri klaster
tanaman
hortikultura
terintegrasi
spesifik lokal

1. Pengembangan
varitas unggul dan
bibit unggul tanaman
hortikultura spesifik
lokal
2. Implementasi model
dengan teknologi
budidayahortikultura
terintegrasi ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
3. Pengembangan
Bioindustri produk
input produksi untuk
budidaya hortikultura
terintegrasi yang
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan.
4. Pengembangan model
distribusi dan
pemasaran komoditi
klaster pertanian
hortikultura
terintegrasi spesifik
lokal
5. Pengembangan
prototipe alat
menunjang teknologi
budidaya dan
pengolahan produk
asal tanaman
hortikultura

l k l

2. BIOINDUSTRI TANAMAN HORTIKULTURA

KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS EKOSISTEM TEMPATAN

1. Data base dan koleksi sumber
genetic dan plasma nutfah
tanaman hortikultura spesifik
lokal
2. Data base faktor pembatas
dan daya dukung ekosistem
klaster bioindustri tanaman
hortikultura
3. Kajian teknologi budidaya
dan teknologi pasca panen
tanamanhortikultura
berbasis ekosistem tempatan
4. Kajian potensi social ,
ekonomi dan budaya
pengembangan
tanamanhortikultura spesifik
local
5. Sistem informasi budidaya,
manajemen, standard mutu
dan keamanan produk

1. Sumber genetic dan
plasma nutfah tanaman
hortikultura spesifik lokal
2. Rakitan teknologi
budidaya hortikultura
terintegrasi, ramah
lingkungan, adaptif,
konservatif dan
berkelanjutan
3. Rakitan teknologi pasca
panen dan diversifikasi
produk dan aditif
fungsional, aman, halal
dan thoyib
4. Rakitan model klaster
pertanian hortikultura
terintegrasi hulu ʹhilir

1. Inisiasi penciptaan benih
dan bibit unggul
tanaman hortikultura
2. Produk input produksi
untuk budidaya
hortikultura terintegrasi,
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif dan
berkelanjutan
3. Teknologi pengolahan
pasca panen dan pangan
fungsional, serta produk
derivatnya yang aman,
halal dan thoyib
4. Model tataniaga produk
hortikultura dan produk
turunan berbasis
hortikultura

1. Bibit varitas unggul
teruji spesifik lokal
2. Model bioindustri
produk aditif dan
pangan fungsional,
aman, halal dan thoyib
3. Desain alat menunjang
teknologi budidaya dan
pengolahan pasca
panen bioindustri
berbasis tanaman
hortikultura
4. Model pengelolaan
tataniaga dan
pemasaran produk
dan turunan produk
berbasis tanaman
hortikultura.

1. Bibit unggul tanaman
hortikultura spesifik lokal
2. Paket teknologi budidaya
hortikultura terintegrasi,
ramah lingkungan,
konservatif, adaptif dan
berkelanjutan
3. Bioindustri input produksi
untuk budidaya hortikultura
terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif,
adaptif dan berkelanjutan
4. Model distribusi dan
pemasaran produk dan
turunan produk tanaman
hortikultura
5. Prototipe alat penunjang
teknologi budidaya dan
pengolahan produk
hortikultura.

Gambar 4.2.2 Roadmap Bidang Pangan (Bioindustri Tanaman Hortikultura)
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2015

2016

1. Identifikasi dan
eksplorasi sumber
daya genetic
ternak dan ikan
berdasarkan ciri
morfologi pada
berbagai breed
sesuai ekosistem
tempatan
2. Identifikasi dan
eksplorasi potensi
sumber daya
pendukung
bioindustri ternak
dan ikan
terintegrasi sesuai
ekosistem
tempatan
3. Identifikasi dan
eksplorasi bahan
alami untuk
meningkatkan
produksi,
kesehatan dan
produk pangan
asal ternak dan
ikan sesuai
ekosistem
tempatan
4. Perakitan system
informasi
budidaya,
manajemen,
standard mutu dan
keamananan
produk pangan

1. Karakterisasi
genotipik dan
penotipik ternak dan
ikan lokal berbagai
breed yg adaptif
pada ekosistem
tempatan
2. Kajian teknologi
budidaya ternak
dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
3. Kajian teknologi
pengolahan hasil
ternak dan ikan
sebagai pangan
fungsional yang
aman, halal dan
thoyib
4. Kajian sosial
ekonomi dan
antropologi
ekosistem
pengembangan
bioindustri ternak
dan ikan terintegrasi
spesifik lokal

2018

2017
1. Seleksi genotipik dan
penotipik ternak dan
ikan berbagai breed
spesifik lokal yang
adaptif pada ekosistem
tempatan
2. Perakitan model
teknologi budidaya
ternak ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
3. Rekayasa lingkungan
dan perakitan model
pengembangan klaster
ternak dan ikan
terintegrasi hulu-hilir
sesuai ekosistem
tempatan
4. Perakitan teknologi
pasca panen dan
diversifikasi produk
pangan dan aditif
fungsional, aman, halal
dan thoyib berbasis
ternak dan ikan spesifik
lokal
5. Identifikasi dan
pemetaan model
pemasaran input
produksi, bibit, produk
dan pangan asal
ternak dan ikan

2020

2019

1. Uji genotip dan
penotip bibit ternak
dan ikan unggul
dan adaptif pada
ekosistem
tempatan
2. Pengembangan
produk input
produksi untuk
budidaya ternak
dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
3. Pengembangan
teknologi
pengolahan produk
pangan dan aditif
fungsional, aman,
halal dan thoyib
4. Pengembangan, uji
dan pengelolaan
model klaster huluhilir bioindustri
ternak dan ikan
terintegrasi
berbasis ekosistem
tempatan
5. Perakitan model
tataniaga produk
bibit, produk dan
pangan asal ternak
dan ikan

1. Uji genotip dan
penotip bibit ternak
dan ikan unggul dan
adaptif pada
ekosistem tempatan
2. Pengembangan
teknologi budidaya
ternak dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif, adaptif
dan berkelanjutan
3. Studi kelayakan
bisnis industri input
produksi, bibit,
produk dan pangan
asal ternak dan ikan
4. Rancang
bangun
alat
menunjang
teknologi budidaya
dan
pengolahan
hasil ternak dan ikan
5. Pengembangan
jaringan dan strategi
pemasaran
input
produksi,
produk
ternak dan ikan dan
produk pangan asal
ternak dan ikan

1. Pelepasan spesies
bibit unggul sesuai
ekosistem
tempatan
secara
komersial
2. Implementasi
model
klaster
dengan teknologi
budidaya
terintegrasi, ramah
lingkungan,
konservatif adaptif
dan berkelanjutan
3. Pengembangan
bioindustri produk
input
produksi
budidaya
ternak
dan ikan berbasis
ekosistem
tempatan
4. Pengembangan
bioindustri produksi
pangan fungsional
dan produk turunan
asal ternak dan
ikan yang aman,
halal dan thoyib
5. Pengembanganprot
otipe
alat
menunjang
teknologi budidaya
dan
pengolahan
produk ternak dan
ikan

3. BIOINDUSTRI TERNAK DAN IKAN

KEMANDIRIAN PANGAN BERBASIS EKOSISTEM TEMPATAN
1. Data base dan koleksi sumber
genetic dan plasma nutfah
ternak dan ikan spesifik lokal
2. Data base dan kajian daya
dukung ekosistem dan
teknologi budidaya ternak dan
ikan terintegrasi spesifik lokal
3. Kajian teknologi pasca panen
ternak dan ikan sebagai
pangan fungsional yang aman,
halal dan thoyib
4. Kajian potensi social , ekonomi
dan budaya pengembangan
bioindustri ternak dan ikan
terintegrasi spesifik local
5. Sistem informasi budidaya,
manajemen, standard mutu
dan keamanan produk pangan
asal ternak dan ikan

1. Sumber genetic dan
plasma nutfah ternak dan
ikan spesifik lokal
2. Rakitan teknologi
budidaya ternak dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan, adaptif,
konservatif dan
berkelanjutan
3. Rakitan teknologi pasca
panen dan diversifikasi
produk dan aditif
fungsional, aman, halal
dan thoyib
4.Rakitan model klaster
pertanian ternak dan ikan
terintegrasi hulu ʹhilir
5.Model pemasaran produk
ternak dan ikan

1. Sumber genotipik dan
penotipik bibit unggul
ternak dan ikan terseleksi
sesuai ekosistem tempatan
2. Produk input produksi untuk
budidaya ternak dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif,
adaptif dan berkelanjutan
3. Teknologi pengolahan pasca
panen dan pangan
fungsional, serta produk
derivatnya yang aman, halal
dan thoyib
4. Model tataniaga bibit,
produk ternak dan pangan
asal ternak dan ikan

1. Sumber bibit unggul ternak
dan ikan sesuai ekosistem
tempatan
2. Model teknologi budidaya
ternak dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan, adaptif,
konservatif dan
berkelanjutan
3. Desain alat menunjang
teknologi budidaya dan
pengolahan produk asal
ternak dan ikan
4. Model bisnis bioindustri
produk input, pangan,
ternak dan ikan
5. Jaringan dan strategi
pemasaran ternak dan ikan
dan produk olahan asal
ternak dan ikan

1. Bibit unggul apel spesifik
lokal
2. Paket teknologi budidaya
ternak dan ikan
terintegrasi, ramah
lingkungan, konservatif,
adaptif dan berkelanjutan
3. Bioindustri input produksi
untuk budidaya ternak dan
ikan sesui ekosistem
tempatan
4. Bioindustri produk pangan
fungsional dan produk
turunan asal ternak dan
ikan
5. Prototipe alat penunjang
teknologi budidaya dan
pengolahan hasil ternak
dan ikan

Gambar 4.2.3 Roadmap Bidang Pangan (Bioindustri Ternak dan Ikan)
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Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020)
mendatang untuk bidang Kesehatan dan Lingkungan terbagi menjadi 3 isu strategis, yaitu :
(1) Program Penanggulangan terhadap Non Communicable

Disease (NCD) berbasis IT;

(2) Sistem Informasi Potensi Pencemaran Lingkungan terhadap Kesehatan; dan (3)
Pengembangan Biodiversity sebagai Fitofarmaka.
Tabel 4.5 Topik Riset Bidang Kesehatan dan Lingkungan 2016-2020
³.(6(+$7$1'$13(1*(/2/$$1/,1*.81*$1%(5%$6,6,7´
Isu-Isu
Strate-gis

Konsep Pemikiran

Program
1. Dampak Pemanasan global,
Pencegahan
dengan meningkatnya jumlah
dan
industri, pencemaran
Penanggulang
lingkungan, berbagai
an Non
perubahan gaya hidup,
Communicapemakaian bahan-bahan
ble Disease
makanan tambahan (food
(NCD)
additive), makanan siap saji
dan obat-obatan bebas yang
dapat mempengaruhi perilaku,
kesehatan individu, keluarga,
dan masyarakat
2. Dampak radikal bebas
bersumber dari sinar Ultra
violet (UV), asap kendaraan,
asap rokok, pola hidup dan
tekanan (stress), serta Junk
Foods sebagai faktor yang
berperan terbentuknya
hepatotoxic, carsinogen.
Radikal bebas yang
menstimulus efek Reactive
Oxygen Species (ROS)
terhadap terjadinya Non
Communicable Disease (NCD)
antara lain, penyakit
degenerative (Metabolic
syndrome-DM, penuaan dini),
Cardiovasculker
(Atherosclerosis, Stroke,
Serangan Jantung),
Hepatotoxic, Cancer dan
Obesitas (Hiperlipidemia).

Pemecahan Masalah
1. Pemetaan (Evidence
Base) angka kejadian
NCD dengan berbagai
pendekatan baik
kesehatan masyarakat,
Kesehatan individu,
Kesehatan Keluarga dan
Industri serta Kesehatan
secara Islami (terkait dg
Gaya Hidup)
2. Membangun desaign
Program Promotif dan
Preventif terhadap
Penanggulangan NCD
3. Analisa Identifikasi
faktor-faktor potensi
sumber Radikal bebas
dari dari sinar Ultra violet
(UV), asap kendaraan,
asap rokok, pola hidup
dan tekanan (stress),
serta Junk Foods yang
berpe-ran sebagai zatzat hepatotoxic, carsinogen dan radikal bebas
yang men-stimulus efek
Reactive Oxygen Species
(ROS)
4. Membangun basis data
berdasarkan data
general check-up
5. Menampilkan statistic
data checkup dalam
bentuk grafik dan table,
Informasi dapat
ditampilkan berdasarkan
rating / parameter diatas
threshold
6. Membangun sistem
informasi berbasis web
responsive agar bisa
diakses lewat gadget
(mobile)
7. Membangun sistem
informasi terintegrasi
yang berisi data general
checkup, monitoring,
rehabilitasi serta
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Topik Riset yang
Diperlukan
1. Identifikasi dan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Pengelompokan (Klastering)
penyakit yang termasuk
NCD berdasarkan general
check-up
Kajian dan Analisis Data
Base terhadap Faktor-Faktor
Resiko NCD
Analisis healthy food,
healthy mind dan healthy
spirit terhadap kejadian
(NCD)
Desain Diagnosis dini dan
Diferensial Diagnosis (DD)
kelompok NCD
Kajian system Kese-hatan
Individu, Keluarga dan
Lingkungan untuk sistem
informasi Program Promotif
dan Preventif berbasis IT
Keamanan data hasil general
check up (data pendukung)
dari Laboratorium, Rekam
Jantung (ECG), foto Ronten,
dll yang tercatat dalam
medical record, sebagai
Predisposisi kejadian NCD
Analisis peran dan fungsi
keluarga terhadap
keberlanjutan dan
keberhasilan terapi pada
pasien post-stroke, post DM
(Kajian Keperawatan)
Analisis peran dan fungsi
keluarga terha-dap
keberlanjutan dan
keberhasilan terapi pada
pasien post diabetes
(Keperawat-an)
Analisis dan Pengelompokkan dan klasifikasi data
pasien berdasarkan hasil
general check up
Medical record EEG dan ECG
(heart rate sensor)
Analisis korelasi EEG (brain
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pencegahan terhadap
penyakit NCD
8. Membuat Sistem Self
Fisiotherapy yang
terintegrasi

Potensi
Pencemaran
lingkungan
terhadap
kesehatan

1.

2.

3.

4.

wave patttern) dengan NCD
ex: alzheimer
12. Analisis korelasi ECG (heart
beat pattern) dengan NCD
ex: heart disease, stroke,
DM
13. Desain korelasi Muscle
(muscle sensor) deng-an
NCD
14. Analisa hasil foto tho-rax
dan melihat korelasinya
dengan penyakit yang
tergolong NCD
15. Desain Sistem pakar untuk
NCD berdasarkan hasil
labolatorium check up
16. Self Monitoring dan
Rekomendasi berda-sarkan
data medis oleh Team Pakar
17. Food Recall untuk nutrisi
makanan untuk self
monitoring asupan Gizi yang
sehat
Kesehatan dan lingkungan
1. Upaya pencegahan dan 1. Identifikasi dan Analisis
memiliki korelasi yang tinggi.
penanggunangan
daerah rawan pencemaran
Buruknya lingkungan akibat
pencemaran lingkungan
lingkungan
pencemaran mengakibatkan
bagi kesehatan dapat
2. Analisis pengukuran kadar
timbulnya gangguan
dilakukan dengan
pencemaran air, udara,
kesehatan. Sementara itu,
melakukan sistem
tanah
pencemaran kerap terjadi di
pemantauan
3. Analisis dan metode
lingkungan sekitar kita antara
(monitoring) terhadap
pencegahandan
lain pencemaran udara, air
titik rawan pencemaran,
penanggulangan
dan tanah.
terutama yang
pencemaran
Pencemaran udara, air, dan
disumbang oleh industri,
Desain alat pemantauan
4.
tanah sering dijumpai akibat
kendaraan bermotor,
pencemaran lingkungan,
residu yang dihasilkan oleh
limbah rumah tangga.
cth: sensor karbondioksida,
industri. Hal ini berdampak
2. Dengan adanya sistem
pemantauan maka dapat
langsung bagi kesehatan
sensor asap, sensor kelemdiketahui daerah rawan
masyarakat.
bapan udara dan suhu,
Ironisnya masyarakat tidak
pencemaran dalam
sensor pencemaran air,
menyadari kadar pencemaran
rangka pengendalian
sensor gas, dll.
yang ada disekitarnya. Hal ini
dalam usaha
5. Sistem komunikasi dan
disebabkan tidak ada
meningkatkan kualitas
kendali jarak jauh un-tuk
informasi yang diperoleh
kesehatan.
pemantauan pen-cemaran
tentang bahaya tersebut.
3. Titik-titik pemantauan
lingkungan
dapat disebar pada
Sementara dampak dari
Sistem informasi pe6.
sejumlah lokasi rawan
pencemaran bisa terjadi tidak
mantauan pencemaran
pencemaran. Data hasil
hanya terjadi instan, namun
lingkungan
pemantauan dapat
dapat diketahui setelah kurun
7. Sistem pendukung kedianalisis dan dapat
waktu yang panjang.
putusan untuk pencegahan
memberikan informasi
Sehingga ketika terjadi
secara real time
gangguan kesehatan
dan penanggu-langan
terhadap tingkat
masyarakat baru menyadari
pencemaran
pencemaran suatu
dampak akibat pencemaran
8. Pemetaan spasial wilayah
daerah.
tersebut.
rawan pencemaran
Kurangnya sistem
4. Pada akhirnya tindakan 9. Analisis dan desain basis
pemantauan terhadap
pencegahan dan
data untuk sistem informasi
pencemaran lingkungan
pengendalian dapat
pencemaran lingkungan
menjadi salah satu
dilakukan berdasarkan
Analisiskorelasi pencemaran
10.
permasalahan dalam
informasi pemantauan
lingkungan
dan kesehatan
pengendalian pencemaran,
yang valid.
11. Pemanfaatan sosial media

Rencana Strategis Penelitian UMM Tahun 2016 - 2020

51

terutama untuk mengetahui
kadar pencemaran,
pencegahan terhadap
gangguan kesehatan, dan
pemetaan wilayah layak huni
bagi masyarakat.

Pengembangan
Biodiversity
Sebagai
Fitofarmaka

1. Obat tradisional Indonesia
merupakanwarisan budaya
bangsa sehingga perlu digali,
diteliti dan dikembangkan
agar dapat digunakan lebih
luas oleh
masyarakat.
2. Indonesia yang be-riklim
tropis merupakan
Negaradengan
keanekaragaman hayati
terbesar kedua di
duniasetelah Brazil.
Indonesia memiliki sekitar
25 000-30 000
spesiestanaman yang
merupakan 80% dari jenis
tanaman di duniadan 90 %
dari jenis tanaman di Asia.

sebagai human sensor
5. Dengan demikian
dampak pencemaran
untuk pemantauan
bagi masyarakat dapat
pencemaran lingkungan
diketahui lebih dini dan 12. Analisis tren dan pedampak buruk bagi
ramalan tentang dampak
kesehatan dapat
pencemaran lingkungan
dihindari, terutama pada
bagi keseharan
NCD.
13. Analisis human behavior
terhadap pencemaran dan
kesehatan
14. Analisis dampak lingkungan
pasca bencana
1. Pengembangan Obat Baru
1. Pengembangan obat
tradisional Indonesia
Bahan Alam atau semi
menjadi Fitofarmaka
sintesis (Farmasi)
2. Budidaya tanaman obat 2. Evaluasi terapi ditinjau dari
dan sayur-buah organic
Farmaco Ekonomi (Farmasi)
3. Optimalisasi peredaran
3. Monitoring terhadap efek
dan pemakaian obatsamping Obat (Farmasi)
obatan yang rasional
4. Manfaat Pool Terapi Pada
(kesesuaian dosis dan
kasus Stroke
indikasi)
5. Efektifitas Terapi latihan
terhadap kondisi Stroke
6. Analisis Peran dan fungsi
keluarga terhadap
keberlanjutan dan
keberhasilan terapi
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2015

2016

Pemetaan NCD
berdasarkan
medical record

-Analisa Data Base Faktor-2
Resiko
- Membuat Model
(prototype) Kelompok
Penyakit NCD?

Pemetaan dan
klasifikasi penyakit
berdasarkan
medical record

Studi tentang Medical
Record
o Analisis dan
o

o

Pengelompokkan
Evidence Base) NCD
Analisa data dan
korelasi berdasarkan
hasil General check up
secara klinis dan
laboraotirum
Implementasi Program
IT sebagai rujukan
dan pusat Pelayanan
Kesehatan NCD

2017
- Pendekatan
Diagnosis Dini NCD
secara terintegrasi
(komperhensip =
Multi senter)

2018

2019

-Uji Klinis dan
Menentukan
Standaritasi Program IT
-Penatalaksanaan dan
Monitoring berbasis IT

-Pengujian Sistem
PAKAR NCD
-

Program Penanggulangan Non Communicable
Disease (NCD) Berbasis IT (System Pakar)

o

o

Analisis Data Base
terhadap FaktorFaktor Resiko NCD
untuk membuat
model pendekatan
terhadap Kesehatan
individu, Kesehatan
Keluarga dan Industri
serta Kesehatan
secara Islami
Analisis Data base
dan desain relational
dari data base Faktor
resiko NCD dan
Pendekatan
Kesehatan Individu,
Keluarga dan
Lingkungan untuk
sistem informasi
Program Promotif
dan Preventif
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o Keamanan data hasil
general check up

(data pendukung )
dari Laboratorium,
Rekam Jantung
(ECG), foto Ronten,
dll yang tercatat
dalam medical
record, sebagai
Predisposisi kejadian
NCD
o Temu kembali citra
dan informasi NCD
o Analisis dan
Pengelompokkan
dan klasifikasi data
pasien berdasarkan
hasil general check
up
o Medical record EEG
dan ECG (heart rate
sensor)

o

o
o

o

o

2020

e-Health of NCD

Analisis dan
Pengelompokan dan
klasifikasi data pasien
berdasarkan hasil
general check up
Medical record EEG dan
ECG (heart rate sensor)
Analisis korelasi EEG
(brain wave patttern)
dengan NCD ex:
alzheimer
Analisis korelasi ECG
(heart beat pattern)
dengan NCD ex: heart
disease, stroke, DM
Analisis korelasi Muscle
(muscle sensor) dengan
NCD

o

Aplikasi Sistem pakar
Recommender korelasinya
dengan penyakit NCD yang
dapat ditimbulkan dampak
Lingkungan
o Sistem pakar untuk NCD
berbasis Kedokteran
Keluarga, Industri yg Islami
o Self Monitoring dan
Rekomendasi berdasarkan
data medis oleh Team Pakar
o Food Recall berdasarkan
data medical record

Gambar 4.3.1 Roadmap Bidang Kesehatan dan Lingkungan (Program Penanggulangan NCD berbasis IT)
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2015

Pemetaan dampak
pencemaran thd
kesehatan

Data wilayah yang
berpotensi
Pencemaran
lingkungan
terhadap kesehatan

o Analisis daerah
rawan dan
terdampak
pencemaran
lingkungan
o Analisa kebutuhan
sensor untuk
pencemaran air,
tanah, dan udara
o Pemetaan wilayah
evakuasi
o Analisis human
behavior terhadap
pencemaran dan
kesehatan

2016
-Analisa dampak
Pencemaran
lingkungan thd
kesehatan
-Publikasi Ilmiah

2017
Model & Sensor
Deteksi Pencemaran
Lingkungan

Sistem Informasi Potensi Pencemaran
lingkungan terhadap kesehatan

o Pemetaan spasial
wilayah rawan dan
terdampak
pencemaran
o Desain sensor
pendeteksi
pencemaran air,
tanah, dan udara
o Model evakuasi
dan distribusi
logistic
o Pemodelan
karakter berbasis
kearifan lokal

o Pemodelan dan
analisis spasial
data wilayah rawan
dan terdampak
pencemaran
o Sensor pendeteksi
pencemaran
lingkungan
o Sistem analisis
kerugian pasca
bencana
o Desain Role play,
Game skenario

2018

2019

2020

- Uji Implementasi
model & sensor
secara Terintegrasi
dg kamera 3D

Implementasi model &
sensor secara Terintegrasi
dg kamera 3D &Brainwave

Brainwave sensor

sensor

Integritas Program Promotif &
Preventif Kesehatan NCD terhadap
Dampak Lingkungan Berbasis IT

o Integrasi data spasial
dan data non spasial
serta analisis korelasi
pencemaran
lingkungan terhadap
kesehatan
o Komunikasi antar
sensor dan analisis
data sensor
o Pemanfaatan sosial
media sebagai human
sensor penyebaran
informasi bencana
o Implementasi
teknologi kamera 3D
dan Brainwave sensor

o Sistem monitoring

dan control
(scada)
pencemaran
lingkungan
berbasis GIS
o Smart Sensor for
Early Warning

System
o Sistem informasi

mitigasi bencana
o Serious Game

Interactive
"Reshek
Semburat"

4.3.2Roadmap Bidang Kesehatan dan Lingkungan (Sistem Informasi Potensi Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan)
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2015
Analisa Data Peran dan fungsi
keluarga dalam menjaga
kesehatan dan mencegah
timbulnya penyakit tidak
menular (NCD)(Keperawatan)

Empowerment
Community
Awareness in the
Environmental
Problems
(Keperawatan).

o

Potensi biodiverse
dalam budidaya
tanaman sebagai
anti oksidan
terhadap NCD

2016
-Analisa data potensi
tanaman (ekstrak)
berdasarkan hasil
penelitian

2017
-Publikasi & jurnal
internasional
-buku pedoman &
standar fitofarmaka

2018
-membuat fitur2 (untuk
mengetahui prouduk
fitofarmaka tepat)
-E-Public Health
Promotion (E-PHP) in
NCD

PENGEMBANGAN BIODIVERSITY SEBAGAI FITOFARMAKA

-Peran dan fungsi
keluarga dalam
menjaga kesehatan
dan mencegah
timbulnya penyakit
tidak menular (NCD)
- Pengetahuan
keluarga terhadap
makanan sehat dan
halal
- Keluarga samara
sehat bebas asap
rokok
- Analisis healthy food,
healthy mind and
healthy spirit terhadap
kejadian NonCommunicable
Desease (NCD)

- Peran dan keterlibatan
keluarga dalam merawat
anggota keluarga
- Analisis peran dan
fungsi keluarga terhadap
keberlanjutan dan
keberhasilan terapi pada
pasien post-stroke
- Analisis peran dan
fungsi keluarga terhadap
keberlanjutan dan
keberhasilan terapi pada
pasien post-diabetes

2019

2020

-sistem pakar IT
fitofarmaka

- E-Integatred Nursing
Care Plan and
documentation (E-INCPD)
in NCD

-E-Integatred Nursing Care

Plan and documentation (EINCPD) in NCD (sistem
pendokumentasian rencana
asuhan keperawatan secara
elektronik dan terintegrasi)

- Post Stroke Focus Group
Discussion (PS-FCD)
(Perkumpulan Pasien Pasca
Serangan Stroke/Diabetes)

- E-INCPD dengan
Sistem monitoring
asuhan keperawatan
& penatalaksaan NCD
berbasis Kedokteran
Keluarga, Industri dan
Islami
- E-INCPD dalam
Pedoman & tips Pola
Hidup Sehat

- Post Diabetic Focus Group
Discussion (PD-FCD)
(Perkumpulan Pasien Pasca
Serangan Stroke/Diabetes)
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4.3.3 Roadmap Bidang Kesehatan dan Lingkungan (Pengembangan Biodiversity Sebagai Fitofarmaka)
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C. Roadmap Bidang Sosial dan Humaniora
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020)
mendatang untuk bidang Sosial dan Humaniora terbagi menjadi 3 isu strategis, yaitu: (1)
Pemerintahan yang Efektif (Effective Government); (2) Penguatan Modalitas Masyarakat
Sipil; dan (3) Pengembangan Ekonomi Berbasis Inovasi.
Tabel 4.6 Topik Riset Bidang Sosial dan Humaniora 2016-2020
KEBARUAN DAN KETERBUKAAN TATAKELOLA KELEMBAGAAN, STRUKTUR & KULTUR

Isu-Isu
Strategis
Effective
Government

Konsep
Pemikiran
Kelembagaan
pemerintahan,
politik, kebijakan,
hukum dan
birokrasi sangat
menentukan
keberhasilan
pembangunan .
Selama ini
penyelenggaraan
pembangunn
dinilai belum
efektif dan
maksimal.
Sehingga program
pembangunan
kurang
mencerminkan
kebutuhan
masyarakat. Oleh
karena itu,
diperlukan
Penguatan
kelembagaan,
struktur dan
kultur politik
kebijakan
Perencanaan
pembangunan di
tingkat nasional,
daerah, hingga
desa berbasis
potensi lokal dan
IT

Pemecahan
Masalah
Research and
Development
1. Kajian
Harmonisasi
Regulasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Indonesia
2. Kajian Tentang
Hubungan
Internasional
domestik
(Intermestik) dan
Kelembagaan
Pemerintahan
Pusat dan Daerah.
3. Riset tentang SDM
Aparatur, Budaya,
Komunikasi dan
etika Birokrasi.
4. Riset
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa.
5. Rekonstruksi
politik, kebijakan
dan hukum
berbasis
kerjasama antara
pemerintah dan
masyarakat sipil..
6. Pelibatan
hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan.
7. Penguatan SDM
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Topik Riset Yang
Diperlukan
1. Harmonisasi regulasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan di
Indonesia
2. Model Hubungan
Internasional
domestik
(Intermestik) dan
Kelembagaan
Pemerintahan Pusat
dan Daerah
3. Kinerja SDM
Aparatur, budaya,
komunikasi dan
perilaku Birokrasi.
4. Relasi Kelembagaan
Pemerintahan Desa
5. Rekonstruksi politik,
kebijakan dan hukum
berbasis kerjasama
antara pemerintah
dan masyarakat sipil.
6. Model Pelibatan
hubungan intermestik
dan kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
7. Model Penguatan
SDM Aparatur,
Budaya, komunikasi.
dan etika Birokrasi
8. Model Penguatan
kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.
1. Model Tecnology
Interagency
information sharing
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Aparatur,
Budaya,
komunikasi, dan
etika Birokrasi.
8. Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa

2.

Technology
1. Instrumen Interagency
information
sharing
rekonstruksi
politik, kebijakan
dan hukum
berbasis
kerjasama antara
pemerintah dan
masyarakat sipil..
2. Design Penguatan
hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
3. Kebaruan
Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan
etika Birokrasi.
4. Kebaruan
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa.
Product
1. Uji Instrumen
Interagency
information
sharing
rekonstruksi
politik, kebijakan
dan hukum
berbasis
kerjasama antara
pemerintah dan
masyarakat sipil..
2. Uji Design
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3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

rekonstruksi politik,
kebijakan dan hukum
berbasis kerjasama
antara pemerintah
dan masyarakat sipil.
Design hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
Model Kebaruan
Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan etika
Birokrasi.
Model Kebaruan
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.
Standarisasi
Instrumen Interagency information
sharing rekonstruksi
politik, kebijakan dan
hukum berbasis
kerjasama antara
pemerintah dan
masyarakat sipil..
Standarisasi Design
Penguatan hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
Model Kebaruan
Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan etika
Birokrasi.
Model Kebaruan
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.
Aplikasi Pengukuran
kapasitas
kelembagaan,
aparatur pemerintah,
dan pilihan
perencanaan dan
kebijakan
pembangunan
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Penguatan
hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
3. Uji Kebaruan
Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan
etika Birokrasi.
4. Uji Kebaruan
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa.

berbasis IT.
2. Komersialisasi model
dan modul kebaruan
kapasitas
kelembagaan,
aparatur pemerintah,
dan pilihan
perencanaan dan
kebijakan
pembangunan

Commercialization:
1. Inisiasi regulasi
Interagency
information
sharing
rekonstruksi
politik, kebijakan
dan hukum
berbasis
kerjasama antara
pemerintah dan
masyarakat sipil..
2. Inisiasi Regulasi
Penguatan
hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
3. Analisis
penerimaan model
Kebaruan
Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan
etika Birokrasi.
4. Analisis
penerimaan
Kebaruan
Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa.
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Penguatan
Modalitas
Masyarakat Sipil
dalam
Pembangunan.
Keterangan:
Bentuk-2
Modalitas:
1. Economic
Capital
2. Financial
Capital
3. Working Capital
4. Cultural Capital
5. Human Capital
6. Social Capital
7. Symbolic
Capital
8. Intelectual
Capital
9. Political Capital
10. Infrastructural
Capital
11. Natural Capital
12. Physical Capital
13. Technological
Capital
14. Dll

Pilar Masyarakat
Sipil:
1. 1*2¶V"/60
2. Pers
3. Perguruan
Tinggi
4. Partai Politik
5. Organisasi
Sosial
Kemasyarakata
n
6. Supremasi
Hukum
7. Dll.

Penguatan Modalitas
Masyarakat Sipil atas
dasar prinisip-prinsip
demokrasi, toleransi,
gotong-royong,
penegakkan hukum,
pluralisme,
multikulturalisme, dan
keadilan sosial akan
semakin memperkuat
kemandiriannya,
sehingga mampu
mengembangkan
sinergitas jejaring
yang konstruktifproduktif dengan
unsur Negara, dan
pasar dalam rangka
terwujudnya
Indonesia yang
berkemajuan

Pelaksanaan Research

and Development:
1. Pemetaan
Modalitas dan
Pilar Masyarakat
Sipil
2. Pemetaan Peran
Negara dalam
relasi dengan
masyarakat sipil
dan pasar.
3. Jejaring
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.
4. Penguatan tata
kelola
kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.

1. Profil modalitas dan
pilar masyarakat sipil.
2. Model Peran Negara
dalam Relasi dengan
Masyarakat Sipil, dan
Pasar.
3. Model Jejaring
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
4. Model tatakelola
kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
1. TeknologiInteragency
information sharing

2.

1.
Penciptaan

Technology:
1. Standarisasi
instrumen model
jejaring
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.
2. Standarisasi
instrumen model
tatakelola
kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.
3. Design teknologi
model jejaring
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.

Pembuatan Product:
1. Uji model tata
kelola
kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.
2. Uji teknologi

Interagency
information
sharing

2.

3.

masyarakat sipil,
Negara dan pasar.
Open Data dan
federated database
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
Standarisasi model
Kebaruan dan
keterbukaan tata
kelola kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
Modul Kebaruan dan
Keterbukaan tata
kelola kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
Standarisasi teknologi
Interagency
information sharing

masyarakat sipil,
Negara dan pasar.
4. Standarisasi Open
Data dan federated
database masyarakat
sipil, Negara, dan
pasar.
1. Komersialisasi Model
dan Modul Kebaruan
dan Keterbukaan
Tatakelola
Kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan Pasar.
(MOU dengan mitra)

masyarakat sipil,
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Negara dan
pasar.

3.

Uji kualitas
Open Data dan
federated
database
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.
Commercialization
Produk:

Menciptakan
Ekonomi kreatif
berbasis
Inovasi Publik
dan Syariah

Permasalahan sosial
dan ekonomi menjadi
semakin kompleks
dan interdependen
sehingga
membutuhkan solusi
berlandaskan pada
intelegensi kolektif
serta keterbukaan
informasi.
Perkembangan yang
teknologi informasi
yang cepat memiliki
potensi untuk
memfasilitasi
pembentukan
intelegensi kolektif
serta menunjang
keterbukaan
informasi. Hal ini
terutama ditunjang
dengan kecepatan
Indonesia dalam
mengadopsi teknologi

1. Pendampingan
Penguatan
Masyarakat Sipil
2. Analisis
Penerimaan
Pasar
(Penentuan
stakeholders,
penerimaan
produk di pasar)
3. Inisiasi regulasi
model
penguatan relasi
masyarakat sipil,
Negara, dan
pasar.
1. Mendorong dan
menggunakan
teknologi
informasi untuk
mendorong
keterbukaan data
dari pemerintah
dan swasta untuk
penunjang
penciptaan solusisolusi ekonomi
inovatif dan
berkesinambunga
n berlandaskan
keterbaruan dan
keterbukaan tata
kelola yang
difasilitasi oleh
keterbukaan data
dan teknologi
informasi.
2. Memanfaatkan
perkembangan
teknologi
informasi dan
data untuk
membentuk
ekonomi berbasis
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1.

2.

3.

4.

5.

Pemetaan
potensi dan
peluang usaha
inovatif berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
Pemetaan
dampak sosial
ekonomi usaha
inovatif berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
Studi hak
kepemilikan atas
inovasi berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
Eksplorasi revolusi
usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
Pemetaan
ketersediaan data
public penunjang
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informasi. Menurut
World Economic
Forum, ditahun 2013,
Indonesia telah
memiliki mobile
network coverage
secara penuh;
peningkatan kapasitas
internet bandwith;
ratio penggunahand
phone 1:100 dan
peningkatan
pelanggan mobile
broad band network.

inovasi
berlandaskan
pada intelegensi
kolektif melalui
keterbaruan dan
keterbukaan tata
kelola
kelembagaan
yang meng
kolaborasikan
antar sektor di
Indonesia
(pemerintah,
swasta,
masyarakat sipil
dan masyarakat
umum) berbasis
pada data dan
teknologi
informasi.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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usaha inovatif
berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
Studi kesiapan
keterbukaan data
Studi
perlindungan
terhadap data
dan informasi
privat versus
public
Standarisasi
format data
berbasis
teknologi
semantic web
Standarisasi
instrument model
usaha inovatif
berbasis mobile
technology
Desain template
mobile
technology model
usaha inovatif
Pengujian dan
validasi model
federated
database untuk
open data
penunjang usaha
inovatif berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
Pengujian dan
validasi ontology dan
taxonomy data
Pengujian dan
validasi template
mobile
technology model
usaha inovatif
Uji model bisnis
dan manajemen
usaha inovatif
berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
Pendampingan dan
pelatihan model
usaha inovatif
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berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
16. Analisis Pasar
model usaha
inovatif berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
17. Inisiasi dan
implementasi
model usaha
inovatif berbasis
teknologi
informasi (mobile
technology)
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2015

2016
Research and Development

1. Kajian
Harmonisasi
Regulasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
di
Indonesia
2. Kajian
Tentang
Hubungan Internasional
domestik
(Intermestik)
dan
Kelembagaan
Pemerintahan Pusat dan
Daerah.
3. Riset
tentang
SDM
Aparatur,
Budaya,
Komunikasi dan etika
Birokrasi.
4. Riset
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.

2017

2018

2019
Product

Research and
Development

1. Uji Instrumen Inter-

1. Rekonstruksi politik,
kebijakan dan hukum
berbasis kerjasama
antara pemerintah dan
masyarakat sipil..
2. Pelibatan hubungan
intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama Antar Daerah
dalam perencanaan
pembangunan.
3. Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan etika
Birokrasi.
4. Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa

agency information
sharing rekonstruksi

Technology

1. Instrumen Inter-agency
information sharing rekonstruksi
politik, kebijakan dan hukum
berbasis kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat
sipil..
2. Design Penguatan hubungan
intermestik dan kelembagaan
Kerjasama Antar Daerah dalam
perencanaan pembangunan
3. Kebaruan
Penguatan
SDM
Aparatur, Budaya, komunikasi,
dan etika Birokrasi.
4. Kebaruan Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan
Desa.

politik, kebijakan dan
hukum berbasis
kerjasama antara
pemerintah dan
masyarakat sipil..
2. Uji Design Penguatan
hubungan intermestik
dan kelembagaan
Kerjasama Antar
Daerah dalam
perencanaan
pembangunan
3. Uji Kebaruan
Penguatan SDM
Aparatur, Budaya,
komunikasi, dan etika
Birokrasi.
4. Uji Kebaruan
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.

2020
1. Penguatan kapasitas
aparatur pemerintah;
2. Penguatan budaya
birokrasi menuju
birokrasi effektif dan
berdaya guna
3. Penguatan
Kelembagaan
Pemerintahan Menuju
Pemerintahan yang
Effektif

EFFECTIVE GOVERNMENT

Rencanaa

1. Peta Permasalahan
1. Model rekonstruksi politik,
Hukum Bidang
kebijakan dan hukum
Penyelenggaraan
berbasis kerjasama antara
Pemerintahan di
pemerintah dan masyarakat
Indonesia
sipil.
2. Model Hubungan
2. Model Pelibatan hubungan
Internasional domestik
intermestik dan
(Intermestik) dan
kelembagaan Kerjasama
Kelembagaan
Antar Daerah dalam
Pemerintahan Pusat dan
perencanaan pembangunan.
Daerah
3. Model Penguatan SDM
3. Profil SDM Aparatur,
Aparatur, Budaya,
budaya, komunikasi dan
komunikasi. dan etika
perilaku Birokrasi.
Birokrasi
4. Peta Permasalahan
4. Model Penguatan kapasitas
Strategis Penelitian
UMM
Tahun
2016
2020
Kelembagaan
Kelembagaan Pemerintahan
Pemerintahan Desa
Desa.

1. Tecnology

1. Standarisasi InstrumenInter-

dan
hukum
berbasis
kerjasama antara pemerintah
dan masyarakat sipil..
2. Modul Penguatan hubungan
intermestik dan kelembagaan
Kerjasama Antar Daerah
dalam
perencanaan
pembangunan
3. Model Kebaruan Penguatan
SDM Aparatur,
Budaya,
komunikasi,
dan
etika
Birokrasi.
4. Model Kebaruan Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.

rekonstruksi politik, kebijakan
dan hukum berbasis kerjasama
antara pemerintah dan
masyarakat sipil..
2. Standarisasi Design Penguatan
hubungan intermestik dan
kelembagaan
Kerjasama
Antar
Daerah
dalam
perencanaan pembangunan
3. Model Kebaruan Penguatan
SDM
Aparatur,
Budaya,
komunikasi,
dan
etika
Birokrasi.
4. Model Kebaruan Penguatan
Kapasitas
Kelembagaan
Pemerintahan Desa.

Inter-agency
information
sharing
rekonstruksi politik, kebijakan

agency information sharing

Gambar 4.4.1 Roadmap Bidang Sosial Humaniora(Effective Goverment)

1.
Aplikasi Pengukuran
kapasitas
kelembagaan,
aparatur pemerintah, dan
pilihan
perencanaan
dan
kebijakan
pembangunan
berbasis IT.
Komersialisasi model
2.
dan modul kebaruan kapasitas
kelembagaan,
aparatur
pemerintah,
dan
pilihan
perencanaan dan kebijakan
pembangunan.
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2017

2016

Research and Development:
1. Pemetaan Modalitas dan
Pilar Masyarakat Sipil.
2. Pemetaan Peran Negara
dalam
Relasi
dengan
Masyarakat Sipil,
dan
Pasar.

Research and
Development:
1. Jejaring masyarakat
sipil, Negara, dan
pasar .
2. Penguatan tatakelola
kelembagaanmasyar
akat sipil, Negara,
dan pasar.

2018

Technology:
1. Standarisasi instrumen model
jejaring masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
2. Standarisasi instrumen model
tatakelola kelembagaan
masyarakat sipil, Negara, dan
pasar.
3. Design teknologi model
jejaring masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.

2019

Product:
1. Uji model tata kelola
kelembagaan masyarakat
sipil, Negara, dan pasar.
2. Uji teknologi Interagency
information sharing
masyarakat sipil, Negara dan
pasar.
3. Uji kualitas Open Data dan
federated database
masyarakat sipil, Negara,
dan pasar.

2020

Commercialization:
1. Pendampingan
Penguatan Masyarakat
Sipil .
2. Analisis Penerimaan Pasar
(Penentuan stakeholders,
penerimaan produk di
pasar)
3. Inisiasi regulasi model
penguatan relasi
masyarakat sipil, Negara,
dan pasar.

PENGUATAN MODALITAS MASYARAKAT SIPIL

1. Model Jejaring
1. Profil Modalitas dan
Pilar Masyarakat Sipil.
2. Model Peran Negara
dalam Relasi dengan
Masyarakat Sipil, dan
Pasar.

masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.
2. Model tatakelola

kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.

1. TeknologiInteragency
information sharing

masyarakat sipil,
Negara dan pasar.
2. Open Data dan
federated database
masyarakat sipil,
Negara, dan pasar.

1. Standarisasi model Kebaruan
dan keterbukaan tata kelola
kelembagaan masyarakat
sipil, Negara, dan pasar.
2.Modul Kebaruan dan
Keterbukaan tata kelola
kelembagaan masyarakat
sipil, Negara, dan pasar.
3. Standarisasi teknologi
Interagency information
sharing masyarakat sipil,

Komersialisasi Model
dan Modul Kebaruan
dan Keterbukaan
Tatakelola
Kelembagaan
masyarakat sipil,
Negara, dan Pasar.
(MOU dengan mitra)

Negara dan pasar.
4. Standarisasi Open Data dan
federated database
masyarakat sipil, Negara,
dan pasar.

Gambar 4.4.2 Roadmap Bidang Sosial Humaniora (Penguatan Modalitas Masyarakat Sipil)
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2017

2016

Riset dan
Pengembangan:
1. Pemetaan potensi dan
peluang usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Pemetaan dampak sosial
ekonomi usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
3. Studi hak kepemilikan
atas inovasi berbasis
teknologi informasi
(mobile technology)

Riset dan Pengembangan:
1. Eksplorasi revolusi usaha
inovatif berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Pemetaan ketersediaan
data public penunjang
usaha inovatif berbasis
teknologi informasi (mobile
technology)
3. Studi kesiapan
keterbukaan data
4. Studi perlindungan
terhadap data dan
informasi privat versus
publik

2018

Teknologi:
1. Standarisasi format data
berbasis teknologi semantic web
2. Standarisasi instrument model
usaha inovatif berbasis mobile
technology
3. Desain template mobile
technology model usaha inovatif
IT

2020

2019
Produk:
1. Pengujian dan validasi
model federated database
untuk open data
penunjang usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Pengujian dan validasi
ontology dan taxonomy
data
3. Pengujian dan validasi
template mobile
technology model usaha
inovatif
4. Uji model bisnis dan
manajemen usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)

Komersialisasi:
1. Pendampingan dan
pelatihan model usaha
inovatif berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Analisis Pasar model
usaha inovatif berbasis
teknologi informasi
(mobile technology)
3. Inisiasi dan implementasi
model usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)

PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS INOVASI

1. Profil potensi dan peluang
usaha inovatif berbasis
teknologi informasi (mobile
technology)
2. Model dampak sosial,
ekonomi dan hukum usaha
inovatif berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
3. Profil dan model hak
kepemilikan (proprietary
right) atas inovasi berbasis
teknologi informasi (mobile
technology)

1. Profil dan model usaha
inovatif berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Profil ketersediaan data
public penunjang usaha
inovatif berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
3. Model kesiapan keterbukaan
data
4. Kodifikasi norma hukum
perlindungan terhadap data
dan informasi
5. Kompilasi hukum bisnis
untuk usaha inovatif berbasis
teknologi informasi (mobile
technology)

1. Model Federated database
untuk Open Data
penunjang usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Ontology dan taxonomy
data penunjang usaha
inovatif berbasis mobile
technology
3. Template mobile
technology model usaha
inovatif

1. Blueprint dan desain
federated database untuk
open data terstandarisasi
2. Ontology dan taxonomy
data penunjang usaha
inovatif terstandarisasi
3. Blueprint dan prototype
template mobile apps
technology model usaha
inovatif
4. Blueprint dan desain
model bisnis dan
manajemen usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi

1. Komersialisasi model dan
modul pelatihan
manajemen, organisasi
dan hukum usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi (mobile
technology)
2. Komersialisasi aplikasi
berbasis web dan mobile
untuk usaha inovatif
berbasis teknologi
informasi
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E. Roadmap Bidang Pendidikan dan Psikologi
Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dalam kurun waktu 5 tahun (2016 - 2020)
mendatang untuk bidang Pendidikan dan Psikologi terbagi menjadi 3 (tiga) isu strategis,
yaitu: (1) Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran; (2) Pengembangan Kelembagaan dan
Kebijakan Pendidikan; dan (3) Pengembangan Produktivitas dan Kesejahteraan manusia.
TABEL 4.7 TOPIK RISET BIDANG PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI 2016-2020
³.(81**8/$16'00(18-8.(0$1',5,$1%$1*6$´

ISU-ISU
STRATEGIS
1. Inovasi
Kurikulum dan
Pembelajaran
(activity &
product based)

2. Inovasi
Sumber Belajar
(product based)

3. Inovasi
Instrumen
Assessment,
Monitoring dan
Evaluasi

KONSEP
PEMIKIRAN

PEMECAHAN
MASALAH

Kenyataan
menunjukkan bahwa
proses belajar
mengajar pada
umumnya belum
terlaksana secara
aktif, inovatif, kreatif,
efektif menyenangkan
(PAIKEM) sehingga
hasil belajar siswa
belum maksimal. Hal
ini terbukti oleh
adanya keluhan dari
para guru, murid
maupun orangtua
murid.

Riset dan
pengembangan inovasi
perencanaan
pembelajaran

1.1 Pengembangan perencanaan
pembelajaran

Riset dan
pengembangan inovasi
pelaksanaan
pembelajaran

1.2 Pengembangan pelaksanaan
pembelajaran

Riset dan
pengembangan inovasi
evaluasi pembelajaran

1.3 Pengembangan evaluasi hasil
pembelajaran

Pada kenyataannya,
sumber belajar masih
terbatas pada buku
teks yang disediakan
oleh sekolah. Oleh
karena itu, sumber
belajar lain perlu
dimanfaatkan untuk
menunjang efektivitas
proses belajar
mengajar.

Pengembangan inovasi
mteri pembelajaran
Pengembangan inovasi
media pembelajaran
non-ICT

Setiap kegiatan dan
intervensi perlu
diawali dengan
assessment dan
selalu diukur tingkat
keberhasilannya
melalui evaluasi.
Untuk itu, diperlukan
instrument yang valid
dan reliable sebagai
alat ukur.

Pengembangan
perangkat monitoring
dan evaluasi

Pengembangan materi
pembelajaran
1. Pengembangan bahan ajar
2. Pengembangan media
pembelajaran
1. Media non-ICT
a. Pengembangan media
non-ICT
2. Media berbasis ICT
a. Pengembangan ICT
sebagai media
pembelajaran
3.1 Pengembangan perangkat
instrumen monitoring dan
evaluasi

Pengembangan
perangkat assessment

3.2 Pengembangan perangkat
instrumen assessment

Pengembangan inovasi
media pembelajaran
berbasis ICT
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TOPIK RISET YANG
DIPERLUKAN

1. Pengembangan kurikulum
2. Pengembangan perangkat
pembelajaran
3. Evaluasi kurikulum

1. Pengembangan pendekatan/
model/metode/strategi/teknik
pembelajaran
.

1. Pengembangan pendekatan/
model/metode/strategi/teknik
evaluasi pembelajaran
1.

66

4. Pengembangan
Pendidikan
Karakter

Dekadensi moral
telah melanda bangsa
Indonesia, tidak
hanya di kalangan
para siswa tetapi juga
di kalangan para
pejabat negara.
Dengan demikian,
perlu ada upayaupaya yang terncana,
sistematis dan terukur
untuk mengatasinya.

5. Peningkatan
Kompetensi
Guru

Riset dan
pengembangan
pendidikan karakter

4.1 Peningkatan ketahanan nasional
dan daya saing bangsa
menghadapi era global
4.2 Identifikasi problematika
nasionalisme di kalangan
generasi muda dan daerah
perbatasan
4.3 Pengembangan model pendidikan
multikultural berbasis kearifan
lokal dalam mendukung integritas
nasional
4.4 Pendidikan karakter bangsa yang
adaptif dan integratif dengan
social budaya masyarakat
4.5 Eksplorasi nilai kearifan lokal yang
menmperkuat jati diri dan
indentitas nasional
4.6 Penanaman nilai cinta lingkungan
pada warga negara
4.7 Pengembangan model
pembentukan karakter melalui
ketrampilan berbahasa
4.8 Pengembangan etika berbahasa

Riset dan
pengembangan
kompetensi pedagogik

5.1 Pengembangan kompetensi
pedagogik
1. Pengembangan pengetahuan
tentang materi pedagogik
(pedagogic content
knowledge/PCK)
2. Pengembangan ketrampilan
pedagogik (pedagogic
skill/PS)

Riset dan
pengembangan
kompetensi
professional

5.2 Pengembangan kompetensi
professional
1. Pengembangan keilmuan
guru
2. Peningkatan publikasi karya
ilmiah

Riset dan
pengembangan
kompetensi kepribadian

Riset dan
pengembangan
kompetensi sosial

6. Kebijakan
Pendidikan

Dengan adanya
otonomi di bidang
pendidikan,
pembuatan kebijkan

Riset dan
Pengembangan
kebijakan pendidikan
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5.3 Pengembangan kompetensi
kepribadian
1. Pengembangan keterampilan
berbahasa guru
2. Pengembangan etika dan
kepribadian guru
5.4 Pengembangan kompetensi
sosial
1. Pengembangan model
interaksi edukatif di sekolah
2. Pengembangan model
interaksi social warga
sekolah
6.1 Penyusunan data base pembuka
wawasan sebagai dasar pembuat
kebijakan pendidikan
6.2 Pengembangan kebijakan
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pendidikan
6.3 Implementasi kebijakan
pendidikan
6.4 Evaluasi kebijakan pendidikan
6.5 Dampak kebijakan pendidikan
6.6 Pengembangan kelembagaan
pendidikan

juga
didesentralisasikan.
Pembuatan kebijakan
sangat diperlukan
untuk pengembangan
pendidikan. Oleh
karena itu perlu
dilakukan uapayaupaya pembuatan
kebijakan yang
berorientasi pada
pengembanagan
pendidikan dan
kelembagaan.
7. Pengembangan
Bidang Keilmuan

8. Pendidikan
inklusi dan
pendidikan
khusus

9. Pengembangan
produktivitas
dan
kesejehteraan
manusia

1. Kebijakan
Pendidikan
Inclusive dan
pendidikan khusus
sudah ada di
tingkatan nasional
(Undang-undang)
namun dalam
implementasinya
masih lemah
2. Kurang adanya
pemahaman yang
baik terkait
pelaksnaan
pendidikan inklusi
dan pendidikan
khusus.
Masalah manusia
kurang
memperhatikan aspek
poteksi insaniah (di
sekolah,
organisasidan
masyarakat). dan
lingkungan sosial

Riset dan
Pengembangan bidang
pendidikan

7.1 Pengembangan Biologi
7.2 Pengembangan Matematika
7.3 Pengembangan Keilmuan
Kewarganegaraan
7.4 Pengembangan Bahasa dan
Sastra Indonesia
7.5 Pengembangan budaya
Indonesia
7.6 Pengembangan model/ metode/
teknik/strategi penerjemahan
7.7 Pengembangan Bahasa Inggris
7.8 Pengembangan Pendidikan keSD-an
7.9 Pengembangan Psikologi
7.10 Pengembangan metakognisi,
berpikir kritis dan kreatif

1. Riset dan
pengembangan
tentang pendidikan
dan pembelajaran
bagi Anak dengan
kebutuhan khusus
(ABK).

1. Identifikasi problem yang dialami
dan sumber daya yang dimiliki
sekolah pada setiap jenjang (TK,
SD, SMP, SMA/SMK, PT) dalam
pelaksanaan sekolah inklusi
2. Pengembangan model
pembelajaran bagi siswa
berkebutuhan khusus.
3. Penyusunan model treatment bagi
siswa berkebutuhan khusus.
4. Penyusunan metode peningkatan
partisipasi seluruh komponen
sekolah dalam pelaksanaan
sekolah inklusi

Riset dan
pengembangan strategi
yang lebih
memperhatikan aspek
potensial kemanusiaan
untuk menghasillkan
sumber daya yang
produktif dan sejahtera

1.
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2.

3.

Identifikasi karakter-karakter
unggul dari manusia yang dapat
dikembangkan
Pengembangan model karakter
unggul pada manusia dalam
berbagai rentang kehidupan
Pengembangan strategi
pencegahan dan penanganan
unethical behavior di masyarakat
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2015

2016
1. Inovasi kurikulum dan

pembelajaran.
2. Inovasi sumber belajar.
3. Inovasi instrumen,

FS Market
dan Mitra

asesmen, monitoring,
dan evaluasi.
4. Pendidikan karakter
bangsa.
5. Peningkatan
kompetensi guru.
6. Kebijakan pendidikan.
7. Bidang keilmuan.
8. Pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus.
9. Produktivitas dan
kesejahteraan manusia

2017
1. Pengembangan inovasi
kurikulum dan
pembelajaran.
2. Pengembangan inovasi
sumber belajar.
3. Pengembangan inovasi
instrumen, asesmen,
monitoring, dan evaluasi.
4. Pengembangan pendidikan
karakter bangsa.
5. Pengembangan
kompetensi guru.
6. Pengembangan kebijakan
pendidikan.
7. Pengembangan bidang
keilmuan.
8. Pengembangan pendidikan
inklusi dan pendidikan
khusus
9. Pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan manusia

2018

1. Model inovasi kurikulum dan
pembelajaran.
2. Bahan ajar, media
pembelajaran, dan sumber
belajar.
3. Instrumen instrumen,
asesmen, monitoring, dan
evaluasi.
4. Model pendidikan karakter
yang adaptif dan integratif
5. Model pengembangan
kompetensi guru.
6. Model kebijakan pendidikan
7. Model pengembangan bidang
keilmuan.
8. Model pengembangan
pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus
9. Model pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan manusia.

2019
1. Paket model inovasi
pembelajaran dan
intervensi.
2. Paket sumber belajar
komersial (media, alat,
model)
3. Paket instrumen, asesmen,
monitoring, dan evaluasi.
4. Paket model pendidikan
karakter yang adaptif dan
integratif
5. Paket model
pengembangan
kompetensi guru.
6. Paket model kebijakan
pendidikan
7. Paket model
pengembangan bidang
keilmuan.
8. Paket model
pengembangan pendidikan
inklusi dan pendidikan
khusus
9. Paket model
pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan manusia.

2020
1. Model inovasi
pembelajaran dan
intervensi.
2. Sumber belajar
komersial (media, alat,
model)
3. Instrumen, asesmen,
monitoring, dan
evaluasi.
4. Model pendidikan
karakter yang adaptif
dan integratif
5. Model pengembangan
kompetensi guru.
6. Model kebijakan
pendidikan
7. Model pengembangan
bidang keilmuan.
8. Model pengembangan
pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus
9. Model pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan
manusia.

KEUNGGULAN SUMBERDAYA MANUSIA MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA

Rencanaa

1. Produk Pengembangan inovasi
1. Produk Inovasi kurikulum
kurikulum dan pembelajaran.
dan pembelajaran
2. Produk Pengembangan inovasi
2. Produk Inovasi sumber
sumber belajar.
belajar
3. Produk Pengembangan inovasi
3. Produk Inovasi
instrumen, asesmen, monitoring,
instrumen, asesmen,
dan evaluasi.
monitoring, dan evaluasi
4. Produk Pengembangan pendidikan
karakter bangsa.
4. Produk Pendidikan
5. Produk Pengembangan
karakter bangsa
kompetensi guru.
5. Produk Peningkatan
6. Produk Pengembangan kebijakan
kompetensi guru.
pendidikan.
6. Produk Kebijakan
7. Produk Pengembangan bidang
pendidikan
keilmuan.
7. Produk Bidang keilmuan
8. Produk Pengembangan pendidikan
inklusi dan pendidikan khusus
8. Produk Pendidikan inklusi
9. Produk Pengembangan
Strategis Penelitian
Tahun
2016 - 2020
dan UMM
pendidikan
khusus
produktivitas dan kesejahteraan
9. Produk Produktivitas dan
manusia
kesejahteraan manusia

1. Produk Model inovasi kurikulum
dan pembelajaran.
2. Produk Bahan ajar, media
pembelajaran, dan sumber
belajar.
3. Produk Instrumen instrumen,
asesmen, monitoring, dan
evaluasi.
4. Produk Model pendidikan karakter
yang adaptif dan integratif
5. Produk Model pengembangan
kompetensi guru.
6. Produk Model kebijakan
pendidikan
7. Produk Model pengembangan
bidang keilmuan.
8. Produk Model pengembangan
pendidikan inklusi dan pendidikan
khusus
9. Produk Model pengembangan
produktivitas dan kesejahteraan
manusia.

1. Produk Paket model inovasi
pembelajaran dan intervensi.
2. Produk Paket sumber belajar
komersial (media, alat, model)
3. Produk Paket instrumen, asesmen,
monitoring, dan evaluasi.
4. Produk Paket model pendidikan
karakter yang adaptif dan integratif
5. Produk Paket model
pengembangan kompetensi guru.
6. Produk Paket model kebijakan
pendidikan
7. Produk Paket model pengembangan
bidang keilmuan.
8. Produk Paket model pengembangan
pendidikan inklusi dan pendidikan
khusus
9. Produk Paket model pengembangan
produktivitas dan kesejahteraan
manusia.

Gambar 4.5 Roadmap Bidang Pendidikan dan Psikologi

1. Model inovasi pembelajaran
dan intervensi.
2. Paket sumber belajar
komersial (media, alat, model)
3. Paket instrumen, asesmen,
monitoring, dan evaluasi.
4. Paket model pendidikan
karakter yang adaptif dan
integratif
5. Paket model pengembangan
kompetensi guru.
6. Paket model kebijakan
pendidikan
7. Paket model pengembangan
bidang keilmuan.
8. Paket model pengembangan
pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus 69
9. Paket model pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan manusia
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ROAD MAP BIDANG PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

MARKET
(2019-2020)
PRODUK
(2018-2019)
TEKNOLOGI
(2016-2017)

R&D
(2015-2016)
1. Inovasi kurikulum dan pembelajaran.
2. Inovasi sumber belajar.
3. Inovasi instrumen, asesmen, monitoring, dan evaluasi.
4. Pendidikan karakter bangsa.
5. Peningkatan kompetensi guru.
6. Kebijakan pendidikan.
7. Bidang keilmuan.
8. Pendidikan inklusi dan pendidikan khusus.
9. Produktivitas dan kesejahteraan manusia

1. Pengembangan inovasi kurikulum
dan pembelajaran.
2. Pengembangan inovasi sumber
belajar.
3. Pengembangan inovasi instrumen,
asesmen, monitoring, dan
evaluasi.
4. Pengembangan pendidikan
karakter bangsa.
5. Pengembangan kompetensi guru.
6. Pengembangan kebijakan
pendidikan.
7. Pengembangan bidang keilmuan.
8. Pengembangan pendidikan inklusi
dan pendidikan khusus
9. Pengembangan produktivitas dan
kesejahteraan manusia
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1. Model inovasi kurikulum dan
pembelajaran.
2. Bahan ajar, media
pembelajaran, dan sumber
belajar.
3. Instrumen instrumen, asesmen,
monitoring, dan evaluasi.
4. Model pendidikan karakter
yang adaptif dan integratif
5. Model pengembangan
kompetensi guru.
6. Model kebijakan pendidikan
7. Model pengembangan bidang
keilmuan.
8. Model pengembangan
pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus
9. Model pengembangan
produktivitas dan kesejahteraan
manusia.

1. Paket Model inovasi
kurikulum dan pembelajaran.
2. Paket Bahan ajar, media
pembelajaran, dan sumber
belajar.
3. Paket Instrumen instrumen,
asesmen, monitoring, dan
evaluasi.
4. Paket Model pendidikan
karakter yang adaptif dan
integratif
5. Paket Model pengembangan
kompetensi guru.
6. Paket Model kebijakan
pendidikan
7. Paket Model pengembangan
bidang keilmuan.
8. Paket Model pengembangan
pendidikan inklusi dan
pendidikan khusus
9. Paket Model pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan manusia.
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FISHBONE DIAGRAM RISET BIDANG PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

1

2

3

4

Inovasi Kurikulum
dan Pembelajaran

Inovasi Sumber
Belajar

Pendidikan inklusi
dan pendidikan
khusus

Inovasi Instrumen
Assessment,
Monitoring dan
Evaluasi

A
Inovasi
Pendidikan dan
Pembelajaran

B
9

KEUNGGULAN SUMBERDAYA MANUSIA MENUJU
KEMANDIRIAN BANGSA

Pengembangan
Bidang
Keilmuan

Pengembangan
kelembagaan
dan kebijakan
pendidikan
C
Pengembangan
produktivitas
dan

5
Pengembangan
Pendidkan Karakter

6

7

8

Peningkatan
Kompetensi Guru

Kebijakan

Pengembangan
produktivitas dan
kesejahteraan manusia
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Pendidikan

kesejahteraan manusia
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4.5 Strategi Pencapaian KPI (Key Performance Indikator)
1. Pemeran Kunci (Key Players)
Pemeran kunci dalam pencapaian target penelitian di UMM ada dua komponenya itu
komponen internal dan komponen eksternal.
a. Komponen internal adalah:
1) Kelompok kajian dosen dalam hal ini disebut sebagai Kelompok Peneliti (Research

group) dan atau Pusat Studi
2) Manajemen UMM termasuk didalamnya adalah pola penganggaran, sistem
informasi, dan administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
3) Mahasiswa.
b. Komponen eksternal:
1) Institusi Pemerintah, termasuk Dikti, Ristek, Lembaga Riset, dan Pemerintah
Daerah,
2) Mitra (industri, dll)
Masing-masing Fakultas, Jurusan, dan Pusat Studi harus dapat mendefinisikan secara
cermat kelima komponen tersebut, kemudian menggambarkan hubungan antar komponen
dalam wujud Kuadran Strategis Fakultas /Jurusan/PusatStudi.

2. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa tujuan peningkatan kualitas dan
daya saing penelitian UMM akan di gapai melalui tiga strategi utama sebagai berikut:
a. Kelompok Peneliti (Research Group)
Kelompok Peneliti atau Research Group disingkat (KP/RG) merupakan ranah

kreativitas kolektif kelompok dosen dengan minat kajian spesifik yang serumpun.
Karena seorang akademia dapat memiliki lebih dari satu minat kajian, maka seorang
dosen dapat menjadi anggota dan aktif di lebih dari satu KP/RG. Kata kuncinya
adalah : (i)Fusi intelektual, dan (ii)Riset dasar murni dan Riset terapan industri
(Kuadran Bohr dan Pasteur).
Fusi intelektual mengandung pengertian bahwa RG melakukan kajian ilmiah
dan inovasi baik bersifat spesifik maupun multi disiplin. Dalam perspektif
keanggotaan, RG dapat merupakan kelompok dinamik yang bersifat lintas jurusan,
fakultas, universitas, atau bahkan lintas negara. Berkait dengan halini, maka masingmasing Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi diwajibkan untuk mengembangkan RG
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sesuai dengan

potensi pada masing-masing. Berdasarkan hal tersebut kemudian

Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi mengembangkan Ranah Komulatif Inovasi
(RKI) Jurusan atau Pusat Studi yang dibangun di atas fundamen aktivitas RG. RKI
inilah yang kemudian menjadi focus investasi untuk menjadi unggulan Jurusan/
Pusat Studi/ Program Studi. Agar tujuan dan indicator keberhasilan RKI dapat
terpenuhi, makan keberadaan roadmap bersifat mutlak dan penyusunannya
(roadmapping) menjadi tanggung jawab Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi.
Sebagai bagian dari sebuah Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi, maka masingmasing KP/ RG juga bertanggung jawab tidak saja pada penyelenggaraan penelitian
strategis, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan kerjasama, namun
juga menyentuh layanan akademik yang lain. Selengkapnya adalah sebagai berikut,
1)

Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian strategis dengan secara ketat
mengacu ke pada roadmap Jurusan dan atau Pusat Studi,

2)

Pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat,

3)

Pengembangan bahan ajar dan penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah pilihan
yang secara spesifik berkait dengan masing - masing KP/ RG,

4)

Dukungan dan pengembangan akses untuk keterlibatan mahasiswa dalam
penyelenggaraan penelitian

5)

Pengembangan inkubator bisnis atau revenue generator.

b. Pola Pembiayaan Kompetisi
Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka internasionalisasi penelitian
UMM adalah pola pembiayaan kompetitif berdasarkan sumber dana, dan jenis penelitian,
yang meliputi:
1) Sumber Dana
Mulai periode 2012 telah direncanakan program kegiatan penelitian dengan
sumber dana dari luar UMM dan dana mandiri UMM. Strategi pembiayaan dari luar
UMM meliputi : dana desentralisasi DIKTI, Menristek, Swasta, Kerjasama dalam negeri
dan luar negeri serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri UMM
terdiri atas dana DPP, yang di alokasikan minimal sepuluh persen (10%) per tahun
dari keseluruhan anggaran UMM.
Strategi pembiayaan penelitian dana mandiri dilakukan dengan maksud untuk
mencapai beberapa tujuan:
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a)

Menciptakan atmosfir yang kondusif bagi kegiatan penelitian di UMM

b)

Memacu seluruh tenaga pendidik UMM berpartisipasi dalam kegiatan penelitian,
baik dalam penelitian maupun dalam kegiatan pengembangan dan pengabdian
kepada masyarakat.

c)

Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset berserta luarannya yang terdeseminasi
dengan baik, berupa publikasi ilmiah, paten dan HAKI, serta memberikan
kontribusi riil bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

d)

Mengimplementasikan roadmap penelitian di lima (5) bidang, dengan sasaran
tercapainya percepatan hasil penelitian dan peningkatan kualitas dan daya saing
ditingkat global, serta menyediakan solusi bagi permasalahannya tayang dihadapi
masyarakat, bangsa dan negara.

e)

Sinkronisasi kegiatan tri darma khususnya ranah pendidikan, baik di tingkat S1,
S2, S3 dan Spesialis dengan kegiatan penelitian yang berlangsung di lingkungan
UMM.

2) Jenis Penelitian
Demi mencapai tujuan Renstra penelitian UMM, skema kegiatan penelitian dibagi ke
dalam beberapa kategori yaitu:
a) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, penelitian unggulan mempunyaisi
fattop down, dimaksudkan untuk mengembangankan bidang ilmu unggulan UMM
melalui KP/ research group sesuai Renstra Penelitian UMM, setiap bidang ilmu
unggulan merupakan suatu grup penelitian yang didukung oleh Pusat Studi

dan

laboratorium yang bekerja dalam lingkup bidang ilmu yang sama atau
berhubungan.

Formatusulan,

pelaporan,

dan

evaluasi

mengikuti

Sistem

Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) atau Program Riset
Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS Kementrian Negara Riset dan Teknologi).
b) Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan mempunyai sifat bottom

up, dimaksudkan untuk mendorong minat peneliti UMM yang belum pernah
mendapatkan dana pendukung penelitian, guna meningkatkan pengalamandan
rekam jejak peneliti untuk siap bersaing dijenjang dan kategori penelitian dengan
kategori dana yang proporsional, baik di dalam maupun diluar negeri. Mendorong
pengembangan bidang keahlian khusus dari peneliti ± peneliti UMM, serta
mewadahi dan menciptakan pengembangan penelitian strategis yang belum
terwadahi

dalam kegiatan Penelitian Unggulan. Penelitian Unggulan Rintisan
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dibagi dalam beberapa kelompok penelitian yaitu : Penelitian pengembangan
ilmu, Penelitian berbasis Produk,

Penelitian

Hibah Bersaing, Penelitian

Fundamental atau Penelitian Dasar Keilmuan, Hibah Penelitian Kerjasama Antar
Perguruan Tinggi, Penelitian Unggulan Pusat Studi, Hibah Penelitian Tim
Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor, Penelitian Pengembangan Karya Ilmiah
Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri/ RAPID. Format usulan,
pelaporan, dan evaluasi mengikuti format Program Penelitian Dit. Litabmas
Kementrian Pendidikan Nasional dan penelitian internal UMM. Alokasi pendanaan
jenis penelitian pengembangan
mandiri

menggunakan

dana

desentralisasi dan

DPP UMM, bersifat kompetisi murni. Luaran dari jenis penelitian

ini

adalah publikasi ilmiah, buku ajar, teknologi tepat guna dan paten.
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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, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPM UMM) menjabarkan berbagai
program strategis untuk pelaksanaan Renstra Penelitian beserta estimasi kebutuhan dana
dan pendanaannya sebagai berikut.

5.1 Strategi Pelaksanaan Renstra Penelitian
Dalam RIP Universitas Muhammadiyah Malang 2011 - 2015, telah ditetapkan Visi
8QLYHUVLWDV 0XKDPPDGL\DK 0DODQJ ³0HQMDGL 8QLYHUVLWDV EHUEDVLV 5LVHW ´ ,PSOLNDVL XWDPD
visi ini adalah bahwa proses dan kualitas penelitian yang dilakukan oleh segenap sivitas
akademika Universitas Muhammadiyah Malang 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 DPPM-800 DGDODK ³0HQMDGL 8QLYHUVLWDV EHUEDVLV 5LVHW 0HODOXL 3HQJXDWDQ 3HQHOLWLDQ
3HQJDEGLDQ0DV\DUDNDW´
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

Muhammadiyah

Malang 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
Muhammadiyah Malang.
Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus penelitian yang dilandaskan
pada kepakaran yang dimiliki peneliti Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian yang
diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah masyarakat dan bangsa.
Penelitian yang diunggulkan dapat dicapai/ diraih dengan memobilisasi/ menggalang para
penelLWL³PLOLWDQ´GDQLOPXZDQ\DQJVHFDUDDNWLIVHODOXLNXWGDODPNHJLDWDQSHQHOLWDQLOPLDK
tanpa henti dan berkeyakinan akan dapat memberikan sesuatu hasil. Penelitian yang
GLXQJJXONDQ GLKDUDSNDQ GDSDW PHQJKDVLONDQ ³NDU\D \DQJ OD\DN SHQWLQJ EHUNXDOLWDV WLQJgi,
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GDQ EHUPDQIDDW EHVDU EDJL SHUDGDEDQ GDQ NHPDQXVLDDQ´ 6HGDQJNDQ  LQGLNDWRU   XPXP
yang realistik adalah karya-karya yang dipublikasikan di Jurnal nasional terakreditasi dan
Internasional terindex serta mempunyai impact factor tinggi.
Orientasi Program Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang dimulai dari
konsolidasi internal, pemberdayaan, peningkatan kualitas sampai nantinya ditahun 2019
menjadi Unggulan ASEAN sebagaimana tabel 5.1 berikut.
Tabel 5.1.Orientasi Program Penelitian
di Universitas Muhammadiyah Malang
Tahun

Orientasi Penelitian

2014 ± 2015

Konsolidasi Internal

2015 ± 2017

Perberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

2017 ± 2019

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian

2019 ± 2022

Unggulan Riset Tingkat Regional ASEAN

2022 ± 2025

Unggulan Riset Tingkat Regional Asia dan Dunia

Untuk mencapai orientasi program Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang
menetapkan kebijakan pendanaan penelitian melalui penelitian Kompetisi dan penelitian
Kompetensi. Penelitian kompetisi dilakukan melalui skema penelitian internal UMM maupun
eksternal dari Litabmas Dikti dan lembaga/institusi lain. Sedangkan penelitian kompetensi
dilakukan dalam bentuk kluster-kluster/ kelompok penelitian yang mendukung

5 tema

penelitian unggulan UMM.
Sejak tahun 2011 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas
Muhammmadiyah Malang telah menyelenggarakan sebanyak 11

skema hibah penelitian

dan 4 skema pengabdian internal UMM.
Tabel 5.2 Skema Hibah Penelitian dan Pengabdian UMM

Besaran Dana
No

Skema Hibah Penelitian

per Proposal

1

Penelitian Pengembangan IPTEKS

7,5 Juta

2

Penelitian Dasar Keilmuan

12 Juta

3

Penelitian Berorientasi Produk

12 Juta

4

Penelitian Unggulan Pusat Studi/Lembaga

21 Juta

5

Penelitian Insentif Pedampingan Kreativitas

12 Juta

Mahasiswa ;
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6

Program Pendaftaran Paten

6,5 Juta

7

Program Pendaftaran Hak Cipta

3,5 Juta

8

Pengembangan Karya Ilmiah Doktor

25 Juta

9

Program Pemeliharaan & Komersialisasi Paten

20 Juta

10

Publikasi Jurnal Internasional

10 Juta

11

Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi

4 Juta

12

Pengabdian Masyarakat Individu

3 Juta

13

Pengabdian Masyarakat Kelompok

13 Juta

14

Pengabdian Masyarakat Kompetisi

18 Juta

15

Pengabdian Masyarakat Pusat Studi/Lembaga

15 Juta

Sumber : Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Internal UMM 2014

Untuk tahun anggaran 2013/2014 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammmadiyah Malang menambahkan beberapa skema hibah penelitian baru
yaitu: hibah Penelitian Pengembangan Karya Ilmiah Doktor, Sitasi Publikasi Jurnal,
Pemanfaatan

Hasil

Penelitian

oleh

Stakeholder dan Program Pemeliharaan dan

Komersialisasi Paten.
Pelaksanaan Renstra penelitian pada dasarnya sangat tergantung pada sumber dana
institusi (UMM) yang dapat diperoleh antara lain dari hibah riset dari swasta, pemerintah,
kerja sama luar negeri. Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan
Renstra Penelitian adalah dengan kompetisi murni. Mulai periode 2011 telah direncanakan
program kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar UMM dan dana mandiri UMM.
Strategi pembiayaan dari luar UMM meliputi: dana desentralisasi DIKTI, Menristek, Swasta,
Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan
dana mandiri UMM terdiri atas dana DPP UMM, yang dialokasikan minimal sepuluh persen
(10%) pertahun dari keseluruhan anggaran UMM.

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, pada tahun 2014 memperoleh alokasi dana
riseta dalah 5 milyar dari DIKTI, yang dapat dibagi-bagi untuk pembiayaan beberapa sub
judul penelitian yang sesuai dengan roadmap setiap bidang unggulan UMM. Penelitian
unggulan perguruan tinggi dibagi dalam lima kelompok yaitu:
1. Bidang Energi; energi berkelanjutan.
2. Bidang Pangan; Ketahanan dan Keamanan Pangan Berbasis Ekosistem Tempatan.
3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan; Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan berbasis
IT.
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4. Bidang Sosial Humaniora; kebaruan dan keterbukaan tatakelola kelembagaan,
struktur dan kultur.
5. Bidang Pendidikan dan Psikologi; keunggulan sumber daya manusia menuju
kemandirian bangsa.

Penelitian Pengembangan, pada tahun 2014 memperoleh alokasi dana riset adalah 4,5
milyar dari anggaran UMM, yang dapat dibagi-bagi untuk pembiayaan beberapa sub judul
penelitian yang sesuai dengan roadmap setiap bidang penelitian pengembangan UMM.

bottomup, dimaksudkan untuk mendorong

Penelitian pengembangan mempunyai sifat

minat peneliti UMM 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 UMM, 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, DPPM UMM mengacu pada SPMPPT Dit. Litabmas
Kementerian Pendidikan Nasional, yang terdiri dari 6 (enam) komponen, sebagai berikut.

1) Perencanaan Penelitian
a. UMM menyusun agenda rencana strategis penelitian (Renstra Penelitian) secara multi
tahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung penelitian,
ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. Renstra
Penelitian tersebut terdiri atas lima (5) bidang unggulan yang mengarah pada
terbentuknya keunggulan penelitian

di UMM. UMM secara bertahap merumuskan

beberapa jenis penelitian yang relevan dan mendukung Renstra Penelitian sebagai
pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
b. Pola penelitian yang diterapkan UMM adalah Penelitian Hibah Bersaing; Penelitian
Berorientasi Produk, Penelitian Fundamental; Penelitian Dasar, Hibah Penelitian
Kerjasama Antar Perguruan Tinggi; Penelitian Unggulan Pusat Studi, Hibah Penelitian
Tim 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 UMM mengintegrasikan kegiatan dengan
program

pendidikan pascasarjana melalui program Hibah Penelitian Tim Pasca

sarjana dan Penelitian Disertasi Doktor.
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2). Sistem Seleksi Proposal Penelitian
UMM menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang mengandung
prinsip - prinsip sebagai berikut :
a. UMM mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian desentralisasi yang diikuti
oleh para dosen dan atau unit penelitian dengansystemkompetisi;
b. UMM 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 UMM diseleksi secara mandiri
oleh tim internal dan eksternal.

3). Pelaksanaan Kontrak Penelitian
UMM melakukan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. DPPM UMM 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. UMM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilapangan;
b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan

oleh

tim

reviewer internal UMM dengan

standart pemantauan dan evaluasi SPMPPT Dit. Litabmas Kementrian Pendidikan
Nasional;
c. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan
untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya;
d. DPP UMM membentuk sistem pengaduan internal (internal complain system) guna
membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem
pengaduan internal terintegrasi secara fungsional dengan sistem pengaduan internal
ditingkat Dit. Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional.

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.).
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6). Tindak Lanjut Hasil Penelitian
a. UMM melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen setiap
tahun sesuai dengan Renstra Penelitian kepada Dit. Litabmas Kementerian
Pendidikan Nasional;
b. UMM melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Dit. Litabmas Kementrian
Pendidikan Nasional dan Kopertis 7;
c. UMM menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan kepada
Dit.Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional;
d. UMM mewajibkan peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi
hasil atau presentasi ke unggulan di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh
Dit.Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional.

5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Tahap pelaksanaan penelitian di lingkungan UMM disajikan dalam bagan

5.1

sebagaimana berikut:
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Bagan 5.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian
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1) Tahapan Kegiatan
a. Pengiriman Proposal
Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke DPPM UMM.
b. Seleksi Administrasi
Sebelum dilakukan
meliputi:

penilaian substansial

kesesuaian

proposal

dengan

dilakukan
Renstra

seleksi administratif yang

Penelitian

UMM,

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
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 DPPM UMM.

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.
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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 UMM diperuntukkan secara proposional sesuai dengan
prioritas penelitian UMM berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian yang telah disusun
dalam Renstra Penelitian UMM. Mulai periode 2012 telah direncanakan program kegiatan
penelitian dengan sumber dana dari luar UMM dan dana mandiri UMM.
Strategi pembiayaan dari luar UMM meliputi : dana desentralisasi DIKTI, Menristek,
Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta sumber dana lainnya. Strategi
pembiayaan dana mandiri UMM terdiri atas dana DPP UMM, yang dialokasikan minimal
sepuluh persen (10%) per tahun dari keseluruhan anggaran UMM.
Untuk mengembangkan skema penelitian yang akan di laksanakan oleh Universitas
Muhammadiyah Malang,

maka terdapat 3 sumber pendanaan penelitian, yaitu hibah

penelitian internal yang berasal dari Dana Internal Universitas Muhammadiyah Malang dan
hibah penelitian eksternal yang berasal dari instansi diluar Universitas Muhammadiyah
Malang seperti Kemendikbud-DIKTI, Kementerian Pertanian, dan Industri serta Mandiri.
Dalam tahun anggaran 2013/2014 jumlah dana penelitian

yang bersumber dari

pengelolaan Universitas Muhammadiyah Malang adalah sebesar Rp 4.500.000.000,- dan
untuk dana

penelitian yang berasal dari eksternal Universitas Muhammadiyah Malang

adalah sebesar Rp 6.000.000.000,-.
Untuk mencapai visi Direktorat

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas

Muhammadiyah Malang yaitu : Mewujudkan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai
Universitas Riset Terkemuka melalui Penguatan Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat,

sudah pasti memiliki konsekuensi kebutuhan dana untuk pelaksanaan penelitian.
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Jumlah dana yang diperoleh dari sumber eksternal walaupun masih sedikit,namun
demikian

Universitas

Pengabdian

Muhammadiyah

Malang

melalui

Direktorat

Penelitian

dan

Masyarakat terus berupaya untuk meningkatkan perolehan sumber dana

penelitian yang berasal dari luar Universitas Muhammadiyah Malang.

Berdasarkan estimasi yang mengacu kepada kelompok penelitian yang ada
dilingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, maka dapat dibuat estimasi
kebutuhan dana penelitian untuk tahun 2015 sebagai berikut (dalam milyar):
1.

Ter- administrasi DPPM-UMM

2.

Melalui Blockgrant Fakultas

3

3.

Mandiri

3

4.

Mhsw (desertasi, thesis, skripsi)

1

Total (Rp)

6,25

13,25 Milyar

Berdasarkan estimasi kebutuhan dana penelitian tahun 2015 diatas, maka dapat dibuat
estimasi kebutuhan dana penelitian hingga tahun 2019 dengan asumsi terjadi peningkatan
sebesar 10% setiap tahunnya.
Tabel 5.3 Estimasi Kebutuhan Dana Penelitian

Tahun Anggaran

Kebutuhan Dana Penelitian

2015/2016

Rp. 13,250,000,000,-

2016/2017

Rp.14,575,000,000,-

2017/2018

Rp.16,032,500,000,-

2018/2019

Rp.17,635,750,000,-

2019/2020

Rp.19,399,325,000,-

Selain sumber - sumber pendanaan penelitian internal yang bersifat rutin. di atas,
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang
mencoba mengidentifikasi sumber - sumber pendanaan tambahan baik yang berasal dari
instansi di luar Universitas Muhammadiyah Malang maupun dari peneliti Universitas
Muhammadiyah Malang yang melaksanakan hibah kolaborasi internasional di luar skema
hibah Universitas Muhammadiyah Malang.
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Proses identifikasi sumber - sumber rencana pendanaan di luar skema hibah Universitas
Muhammadiyah Malang ini dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang, Pusat-Pusat Studi dan Lembaga yang ada
di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil identifikasi perolehan rencana
pendanaan penelitian di Universitas Muhammadiyah Malang disusun berdasarkan estimasi
kontribusi peneliti penerima hibah 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 Muhammadiyah Malang Tahun 2015
No

Bidang/
Unit

SumberPendanaan

1.

Penelitian
dan
inkubator
Industri

a. DP2M Dikti±Skema Riset
b. DP2M bantuan seminar
Internasional
c. Kemenristek
d. Kementrian Pertanian
e. PT.Indofood
f. PT. Syngenta Sead
a.Hibah Ditlitabmas Dikti
b. Kementerian PDT
c. BKKBN RI

2.

Pengabdiand
an Pelayanan
Masyarakat

3

Pusat Studi
Kementerian ESDM
dan Lembaga b. Kementerian Koperasi &
Pengembangan UMKM
Total Perolehan Rencana Pendanaan
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Jumlah (Rp)

Keterangan

10.000.000.000 Asumsi
desentralisasi
500.000.000 20 peneliti
500.000.000
300.000.000
150.000.000
500.000.000
4.000.000.000
500.000.000
100.000.000
150.000.000
50.000.000

5
3
2
5

peneliti
peneliti
peneliti
peneliti
Sentralisasi
5 Pengabdi
2 Pengabdi
2 Peneliti
2 Penelti

16.750.000.000
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BAB VI
PENUTUP
Berdasarkan pelaksanaan Renstra Penelitian UMM yang tertuang dalam Bab V di atas,
Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang
(DPPM UMM) menjabarkan keberlanjutan Renstra penelitiannya sebagai berikut.
6.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian
Universitas Muhammadiyah Malang bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan
program penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen Renstra
Penelitian, dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar
lingkungan UMM. Dukungan tersebut dapat berwujud berupa kebijakan, sarana prasarana
serta sumber daya manusia yang ada dilingkungan UMM.
Dalam perspektif jangka panjang, Renstra Penelitian UMM disusun sebagai dasar upaya
pengembangan Pusat Keunggulan agar supaya memiliki kemampuan revenue generating
yang ditumbuhkan melalui skema spinoff. Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah
Malang ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dan kolaborasi dari 10
Universitas

fakultas di

Muhammadiyah Malang, berdasarkan analisis kebutuhan dan tuntutan

perkembangan penelitian yang ada di Ditlitabmas Dikti.

6.2. Ucapan Terima Kasih
Semoga dengan adanya Renstra Penelitian ini dapat menjadi panduan para
dosen/peneliti di UMM agar produk - produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat
yang dilakukan lebih berdaya guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi Universitas
MuhammadiyaK0DODQJGDODPXSD\DPHQMDGL³8QLYHUVLWDVEHUEDVLV5LVHW0HODOXL3HQJXDWDQ
3HQHOLWLDQ3HQJDEGLDQ0DV\DUDNDW´DWDX³WKHUHDO8QLYHUVLW\´
Penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggitingginya kepada :
1.

Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan
dukungan baik berupa program sosialisasi Renstra Penelitian, pelatihan pembuatan
Renstra Penelitian, serta penyediaan dana penelitian untuk Perguruan Tinggi,
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2.

Rektor,

Pembantu

Rektor dan

segenap pimpinan

dilingkungan Universitas

Muhammadiyah Malang atas dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan
penetapan Renstra Penelitian - Universitas Muhammadiyah Malang,
3.

Senat Universitas Muhammadiyah Malang, atas dukungannya sehingga dapat
dilaksanakan Rapat Senat untuk menetapkan Renstra Penelitian - Universitas
Muhammadiyah Malang tahun 2016-2020,

4.

Direktur, Wakil Direktur, Kadiv dan segenap staf di lingkungan Direktorat Penelitian
dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang (DPPMUMM) atas penyediaan data-data yang diperlukan, segala sarana dan prasarana
dalam penyusunan Renstra Penelitian tahun 2016-2020,

5.

Seluruh tim penyusun Renstra Penelitian - Universitas Muhammadiyah Malang, atas
segala dukungannya dalam proses penyusunan hingga proses penetapan Renstra
Penelitian-UMM tahun 2016-2020 oleh Senat Universitas Muhammadiyah Malang.

Dokumen Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang menjadi acuan dalam
pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan Renstra Penelitian maka pencapaian
keberhasilan kegiatan dapat terukur dengan baik. Arah

dan

pengembangan penelitian

selalu diupayakan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa. Penelitian yang
diunggulkan UMM harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan umat
manusia.
Demikian Renstra Penelitian Universitas Muhammadiyah Malang ini disusun untuk
menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Muhammadiyah
Malang.

Malang,

Januari 2015
Tim Penyusun
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