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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2.    Latar Belakang Penyusunan RIP 

          Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arahan kebijakan dalam 

pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu, dalam hal ini Lembaga 

Penelitian Universitas Pasundan menyusun RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke 

depan.  

Perguruan tinggi dihadapkan pada peluang sekaligus tantangan global pada 

era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan lingkungan dan tatanan yang terus 

berubah dengan cepat. Pada era globalisasi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) diyakini menjadi penggerak utama pembangunan menuju terciptanya 

kesejahteraan masyarakat. Bagi dunia pendidikan, berbagai perubahan dalam bidang 

politik, ekonomi, sosial dan budaya merupakan tantangan yang komplek dan saling 

berkaitan. Di sisi lain, hal tersebut menuntut adanya penguasaan dan pemanfaatan 

IPTEK secara cerdas dan strategis. 

Universitas Pasundan (Unpas) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten. Berdiri 

berdasarkan Akta Notaris Mr. Tan Eng Kiam Nomor 4 tanggal 14 Nopember 1960 

yang telah dirubah dengan akta Notaris Komar Andasasmita Nomor 18  tanggal 16 

Mei 1962, dan akta Notaris Komar Andasasmita Nomor 49 tanggal 24 Maret 1967 

tentang Pendirian Universitas Pasundan. Universitas Pasundan merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi dari 4 (empat) perguruan tinggi yang berada di bawah naungan 

Paguyuban Pasundan sebagai induk organisasi yang didirikan pada tahun 1913. 

Universitas Pasundan merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang mempunyai 

otoritas, peran, dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, memiliki pandangan ke masa depan yang dinyatakan dalam visi 

strategisnya. 
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Visi Universitas Pasundan yang disusun merupakan pandangan ke depan, 

berdasarkan kondisi perubahan dan dinamika pada setiap program studi yang harus 

menghasilkan lulusan untuk memenuhi tuntutan lokal dan nasional, bahkan mampu 

bersaing di tingkat internasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di 

Universitas Pasundan, selain harus mampu memberikan pelayanan keilmuan dan 

profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, juga harus 

mampu memberikan daya guna bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang memiliki moralitas akademik. 

Seluruh sivitas akademika Universitas Pasundan harus terus menerus 

menemukan nilai keilmuan dengan cara berpikir rasional, serta terbuka terhadap 

nilai-nilai kebenaran dan kritikan dengan tidak meninggalkan kodrat, martabat, 

manusia serta kelestarian alam serta lingkungannya melalui pemanfaatan ilmunya. 

Dalam memelihara nilai kesundaan, seluruh civitas akademika harus memiliki dan 

melaksanakan nilai silih asih, silih asah, silih asuh dalam berfikir dan bersikap 

dengan apa yang dilakukan dan dikerjakan. 

Universitas Pasundan dituntut senantiasa berubah dan menyesuaikan diri dengan 

perubahan kebutuhan dan perkembangan disamping menyesuaikan diri terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan informasi dunia. Oleh karena 

itu dasar penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Universitas 

Pasundan merupakan hasil kajian lingkungan internal yang memilki kekuatan dan 

kelemahan, serta kajian eksternal yang memiliki pandangan dan tantangan yang akan 

dihadapi. Dari kajian dan evaluasi SWOT dirumuskan visi, misi dan tujuan 

Universitas Pasundan yang didasari oleh: 

a) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

b) Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi. 

c) Keputusan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan (YPTP) 

No.447/YPTP/SK/A/2012 tertanggal 28 Desember 2012, tentang Statuta 

Universitas Pasundan. 
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     Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Pasundan sangat jelas, realistik, 

memiliki keterkaitan satu sama lain dan melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga 

kependidikan, alumni dan masyarakat. Target pencapaian visi pada tahun 2021 

dijabarkan dalam strategi pencapaian sasaran yang sangat jelas dan didukung oleh 

dokumen lengkap. Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas 

Pasundan dilakukan secara akuntabel. 

 

1.1.1.  Visi dan Misi Universitas Pasundan 

Universitas Pasundan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

mengikuti pemahaman yang telah disepakati dalam merancang dan merencanakan 

visi, misi tersebut sehingga dapat dipahami. Kejelasan dari Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran yang tertuang di institusi tercermin juga pada turunan visi di setiap fakultas, 

sehingga ini menjadi dasar untuk merealisasikan ketercapaian Unpas di tahun 2021.  

Universitas Pasundan dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan sasaran sesuai 

dengan kondisi yang ada dan sangat mungkin untuk dapat dicapai seiring dengan 

berjalannya waktu. Rencana Strategi (Renstra)  yang  memuat  visi, misi,  tujuan,  dan  

sasaran  Universitas Pasundan  terlebih  dahulu  dibahas  pada Rapat  Pimpinan  

Terbatas, dan rumusan tersebut kemudian  disosialisasikan  kembali pada Rapat 

Pimpinan (Rapim) Universitas Pasundan tahun  2013 sebelum diajukan ke rapat 

Senat. Hasil perumusan  visi,  misi,  tujuan  dan sasaran selanjutnya dibahas di tingkat 

Senat Universitas dan diajukan ke Rektor Universitas Pasundan untuk mendapat 

persetujuan dalam bentuk Statuta Universitas Pasundan. Selanjutnya Renstra yang 

sudah disetujui disampaikan ke seluruh pimpinan fakultas dan program studi. Renstra 

Universitas ini menjadi acuan dalam penyusunan turunan Renstra di masing-masing 

fakultas dan kemudian juga di tingkat jurusan/prodi.  

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran mempertimbangkan keterkaitan 

antara sasaran dengan tujuan, tujuan dengan misi, dan misi dengan visi yang 

digambarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Operasional (Renop) Universitas 

Pasundan. Selain itu dalam pencapaian visi universitas sangat didukung juga oleh 
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cerminan visi, misi, tujuan dan sasaran di masing-masing fakultas dan lembaga-

lembaga yang ada. 

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Universitas Pasundan disusun melibatkan 

semua para pemangku kepentingan (stakeholders) antara lain: Rektor dan Wakil 

Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana, Ketua 

Program Studi, Kepala Laboratorium, Kepala Biro dan Ketua Lembaga dan Satuan, 

Kepala UPT, Mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan, Alumni dan juga Pengguna 

Lulusan (user).  

Pernyataan Visi Universitas Pasundan adalah: ”Menjadi Komunitas Akademik 

Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda dan Islam di Tahun 2021”. 

Sedangkan misi yang diemban adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional 

2. Mewujudkan penelitian bertaraf internasional 

3. Menyelenggarakan pengabdian  kepada  masyarakat  untuk  meningkatkan  

martabat manusia 

4. Menjaga, memelihara dan mengembangkan budaya Sunda 

5. Menjaga, memelihara dan mengembangkan Syi’ar Islam 

 

1.1.2. Tujuan  

  Tujuan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Unpas 

adalah sebagai berikut: 

1) Tujuan Umum 

Memberikan gambaran arah dan kegiatan Lembaga Penelitian selama lima 

tahun sesuai dengan indkator kinerja penelitian. 

2) Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga 

Penelitian Unpas adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran evaluasi kegiatan Lembaga Penelitian Unpas 5 

tahun yang lalu. 
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2. Menggambarkan rencana kerja 5 tahun yang akan datang untuk 

meningkatkan capaian indikator kinerja penelitian. 

 

1.1.3. Tonggak Capaian (Milestone) 

     Secara umum pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di  Universitas 

Pasundan mengacu pada Rencana Strategi Universitas Pasundan untuk tahun 2013-

2017. Rencana strategi diprioritaskan untuk mencapai visi dan mengemban misi ke 

depan yaitu tercapainya peningkatan mutu outcomes pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan mutu input dan mutu proses 

yang didukung oleh pengembangan kemampuan manajerial pimpinan akademik dan 

administrasi, peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga administrasi serta 

peningkatan jumlah dan  mutu fasilitas pendukung.  

 

Gambar 1.1. Strategi Tahapan Pencapaian 

 

  Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran mengacu pada Program Kerja 

Universitas Pasundan yang telah disusun dalam Rencana Strategi dan Rencana 

Operasional. Kesesuaian tujuan dijelaskan sebagai berikut:  

Tujuan (1):  Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pendidikan 

tinggi bertaraf internasional. 

 

 

Pembelajaran Unggul

2003-2007

Pembelajaran dan Pelayanan Bermutu

2008-2012

Berdaya Saing Regional

2013-2017

Berdaya Saing Internasional 
2018-2021 
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Sasaran : 

(1) : Terwujudnya peningkatan kualitas akademik 

(2) : Tercapainya peningkatan pemanfaatan karya akademik 

(3) : Tercapainya kualitas dan kuantitas kerja sama akademik  

Dengan lembaga eksternal yang kredibel. 

(4) : Terwujudnya kurikulum kompetensi 

(5) : Terwujudnya peningkatan kualitas karakter mahasiswa 

(6) : Tercapainya kuantitas dan kualitas mahasiswa (intake) 

(7) : Terwujudnya peningkatan kualitas program internasional 

(8) : Tercapainya program pembelajaran kelas internasional 

(9) : Tercapainya kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang  

   bereputasi internasional. 

 

Tujuan (2):  Menjadi universitas yang mampu mewujudkan penelitian bertaraf 

                     internasional. 

Sasaran : 

(10) : Terwujudnya pembelajaran berbasis riset  

(11) : Tercapainya kerjasama penelitian dan atau penelitian bersama (joint 

   research) dengan research study dari perguruan tinggi asing 

   bereputasi. 

(12) : Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas kerja sama  

  internasional. 

(13) : Tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi  

  internasional  

 

Tujuan (3):  Menjadi universitas yang mampu menyelenggarakan pengabdian 

kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 

Sasaran : 

(14) : Tercapainya peran Universitas Pasundan dalam penyelesaian masalah 
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   bangsa dengan pendekatan sosio-budaya 

(15) : Tercapainya peningkatan intensitas dan efektivitas pengabdian 

   pada masyarakat 

(16) : Terlaksana dan meningkatnya Kuliah Kerja Mahasiswa  (K2M) dan 

            magang sebagai pendukung kegiatan akademik dan pengabdian 

  kepada masyarakat yang mengasah kepekaan sosial mahasiswa. 

 

Tujuan (4):   Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan 

                       mengembangkan budaya Sunda. 

Sasaran : 

(17) : Terwujudnya Universitas Pasundan sebagai pusat kebudayaan dengan   

             kekhasan budaya lokal melalui berbagai kegiatan.  

(18) : Tercapainya Universitas Pasundan sebagai lembaga yang berperan   

   dan berkontribusi dalam menciptakan keunikan dan klasifikasi  

   nilai budaya lokal 

 

Tujuan (5):   Menjadi universitas yang mampu mempertahankan memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai luhur KeIslaman. 

Sasaran : 

(19) : Tercapainya peningkatan implementasi nilai-nilai Islam dalam 

   lingkungan kampus Universitas Pasundan. 

(20) : Tercapainya peran Universitas Pasundan sebagai institusi yang 

   mampu mengembangkan pemikiran keislaman dalam menjawab 

   tantangan masa depan Bangsa. 

(21) : Terwujudnya nilai-nilai ke-Islaman sebagai dasar atau landasan 

   pengembangan ilmu pengetahuan. 

    Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Visi Universitas Pasundan adalah: 

Menjadi Komunitas Akademik Peringkat Internasional yang Mengusung Nilai Sunda 
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dan Islam di tahun 2021. Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi 

Universitas Pasundan sebagai berikut:  

(1)   Menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. 

(2) Mewujudkan penelitian bertaraf internasional. 

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat 

manusia. 

(4) Mempertahankan memelihara dan mengembangkan budaya Sunda dan. 

(5) Mempertahankan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur Keislaman. 

   Pernyataan misi tersebut mengandung muatan upaya untuk mencapai visi 

universitas yang dicita-citakan. Dari pernyataan misi tersebut, maka dibuatlah tujuan-

tujuan lembaga yang menunjukan arah menuju pencapaian visi yang ingin dicapai. 

Sementara sasaran merupakan target-target capaian yang ingin diraih dalam upaya 

mencapai tujuan lembaga. Bila diamati dengan seksama, maka tampak bahwa strategi 

yang ditetapkan sudah relevan dengan sasaran yang dicanangkan. Demikian pula 

sasaran yang ditetapkan telah sesuai dengan tujuan dan misi yang diturunkan pula 

dari visi. Dengan demikian, dapat dikatakan terdapat integrasi antara visi, misi, 

tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dan dicanangkan oleh Universitas 

Pasundan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Periode 2003-2007 adalah terwujudnya Universitas Pasundan Menjadi 

Universitas Pembelajaran Unggul (Teaching University). Kondisi pada periode ini 

adalah:  

1. Telah terjadi peningkatan mutu dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;  

2. Terwujudnya sistem manajemen internal dan tersusunnya standar mutu 

organisasi, menuju manajemen organisasi yang terintegrasi, efektif dan efisien;  

3. Termanfaatkan dan pengoptimalan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

semua kegiatan Tri Dharma dan manajemen;  

4. Telah terjadi peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam berbagai 

kegiatan produksi jasa dan pelayanan;  
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5. Terwujudnya budaya organisasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada para pemangku kepentingan;  

6. Terwujudnya optimalisasi aset-aset yang dimiliki untuk menunjang pelaksanaan 

kegiatan;  

7. Tertatanya pendidikan pascasarjana sebagai basis kegiatan penelitian universitas; 

8. Telah terjadi peningkatan iklim akademis;  

9. Tersusunnya kelembagaan dan arah penelitian;  

10. Telah terjadi peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.  

Periode 2008-2012 adalah terwujudnya Universitas Pasundan Menjadi 

Univeritas Pembelajaran dan Pelayanan Bermutu. Kondisi pada periode ini adalah:  

1. Tercapainya sistem pelayanan dan manajemen internal yang semakin 

terintegrasi, efektif dan efisien;  

2. Terwujudnya teknologi informasi dan komunikasi dalam semua kegiatan Tri 

Dharma serta sistem pelayanan dan manajemen secara efektif dan efisien;  

3. Telah terjadi peningkatan atmosfir akademik dalam mendukung pelaksanaan 

riset unggulan, dengan dukungan prasarana dan sarana, dana, sistem, maupun 

sumberdaya manusia yang lebih berkualitas;  

4. Telah terjadi peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga-lembaga 

penelitian, dunia bisnis dan industri di dalam dan luar negeri;  

5. Terselenggaranya kegiatan riset unggulan, yang terintegrasi sebagai kegiatan Tri 

Dharma dan mampu meningkatkan nilai (value) bagi universitas maupun sivitas 

akademika.  

a) Proses kegiatannya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran;  

b) Luarannya menghasilkan produk inovatif yang mampu menyelesaikan 

permasalahan masyarakat;  

c) Laporan hasil penelitiannya menjadi daya tarik para pemangku kepentingan 

dalam melakukan kerjasama penelitian dengan Universitas Pasundan; 

d) Produknya dapat menjadi sumber penghasil dana (income generating) bagi 

universitas;  
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Luaran penelitian yang dihasilkan para dosen merupakan komponen penting 

dalam penilaian kinerja penelitian. Luaran yang dihasilkan juga dapat meningkatkan 

citra universitas dalam bentuk meningkatnya jumlah HAKI, paten, atau penghargaan 

lainnya. 

           Universitas Pasundan (Unpas) dalam menghadapi tantangan global yang 

semakin kompleks, selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional juga harus 

berusaha menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat Internasional. Oleh 

karena itu, pendidikan di Unpas selain berorientasi memberikan pelayanan keilmuan 

dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan indivividu peserta didik, juga harus 

mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang memiliki moralitas akademik sesuai dengan kearifan lokal (nyantri, 

nyunda dan nyakola). 

Universitas Pasundan berkomitmen untuk berperan sebagai kekuatan intelektual 

dengan keunggulan berbasis pengetahuan (knowledge society) dalam bidang 

pendidikan tinggi, maka diperlukan rencana strategis yang dibangun berdasarkan visi 

dan misi Unpas yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, permasalahan yang 

dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan nasional maupun 

global) yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya 

dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan, serta 

skenario untuk mencapainya. Skenario yang dimaksud meliputi strategi dan program 

pengembangan yang perlu ditempuh beserta indikator-indikator keberhasilannya. 

    Fokus perencanaan strategi pengembangan universitas ini adalah aspek-aspek 

strategis dalam penyelenggaraan dan pengembangan UNPAS. Aspek-aspek strategis 

yang dimaksud meliputi: (1) Kinerja penyelenggara pendidikan, (2) Kinerja 

penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, (3) Kinerja 

manajemen Unpas yang meliputi bidang manajemen sumberdaya insani, keuangan, 

sumberdaya fisik, pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan 

perpustakaan dan teknologi informasi, (4) Budaya organisasi dan iklim akademik dan 

(5) jaringan kerjasama (networking), yang perlu mendapatkan penekanan adalah 
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bahwa aspek-aspek tersebut bukankah sesuatu yang saling terpisah tetapi merupakan 

suatu kesatuan yang terkait.  

           Unpas diharapkan dapat memberikan makna yang tersendiri kepada institusi, 

warga civitas akademika serta masyarakat luas. Unpas senantiasa berupaya 

mencitrakan diri sebagai pengusung budaya masyarakat Jawa Barat yang dikenal 

tinggi religiusitas Islamnya, luhur budayanya dan universal falsafah 

kemasyarakatannya, yaitu silih asih, silih asah dan silih asuh. Unpas sebagai sub 

sistem pendidikan tinggi nasional yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi 

tetap menjamin terpelihara dan berkembangnya budaya Sunda, menjunjung tinggi 

agama Islam, serta mengaktualisasikan nilai-nilai luhur asih, asah, asuh serta 

silaturahim dalam keseluruhan aspek kehidupan di lingkungan masyarakat dan 

kehidupan ilmiah. Unpas sebagai subsistem pendidikan tinggi nasional berorientasi 

pada perspektif keuniversitasan: 

1. Hakiki universalitas dan perspektif yang objektif terhadap ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk mencapai kebenaran dan kenyataan. 

2. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar dosen dan dalam lapangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara hikmah kearifan dan bertanggung jawab. 

3. Ketahanan kampus yang mandiri, dinamis, tangguh dan berwibawa sebagai 

garda terdepan kehidupan masyarakat ilmiah. 

4. Sikap berdaya dan berkeadaban serta teologis ilahiyah usaha ilmu pengetahuan 

dan teknologi guna kemanfaatan, kebahagiaan dan peradaban manusia. 

5. Orientasi wawasan nusantara dan ketahanan Nasional dalam memaknai dan 

menyikapi globalisasi dan arus plularisme, sebagai wujud keterlibatan yang 

bersifat holistik dan integralistik pada perkembangan internasional 

6. Kinerja research and development university mencitrakan penelitian dan 

pengembangan keilmuan yang berorientasi pada kebutuhan, memajukan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki spektrum keilmuan 

yang luas, mengidentifikasi dan membuat solusi masalah masyarakat dan 
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industri yang perlu segera diatasi serta senantiasa mengacu pada tantangan dan 

masa depan. 

7. Citra dan kinerja universitas yang sistemik, berencana dan terarah yang lebih 

menyeluruh dan makin meningkat sebagai langkah mewujudkan kemampuan 

untuk senantiasa berkembang. 

        Konsisten dengan karakteristik di atas, Unpas mengembangkan falsafah Sunda: 

“Ngindung ka waktu, ngabapa ka jaman, ngigelan jeung ngigelkeun jaman”: yang 

mengacu kepada universalisme ajaran Islam “rahmatan lil alamin”, artinya UNPAS 

baik sebagai institusi maupun warga civitas akademika senantiasa menyadari 

“semangat dan tanda-tanda jaman” dalam melibatkan diri dan memiliki komitmen 

moral terhadap kebenaran, kejujuran dan kenyataan ilmiah agar senantiasa bukan 

hanya memahami dan mamaknai dunia, melainkan juga memainkan posisi dan peran 

menjadi pengubah dan pembaharu dunia yang ada, kemudian bergerak ke arah 

kondisi dan dinamika yang memiliki nuansa ridho dan kerahmatan ilahiyah bagi  

kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia. 

 

1.2.  Peta Jalan Riset 

 Peta jalan riset (roadmap) Lembaga Penelitian mengacu pada peta jalan 

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pasundan yang telah dijelaskan sebelumnya 

yang digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 1.2.  Roadmap Lembaga Penelitian Unpas 

 

1.3.    Dokumen dan Sistematika RIP 

1.3.1. Dokumen 

          Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian Universitas Pasundan 

Bandung merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan penelitian dalam jangka waktu tertentu (5 tahun). RIP ini juga memuat 

penjelasan tentang Riset Unggulan Institusi dan Road Map riset yang menjadi 

panduan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan.  Dokumen yang digunakan 

dalam penyusunan RIP antara lain:  

1. Renstra Institusi, RENIP (Rencana Induk Pengembangan),  

2. Academic Plan,  

3. Keputusan Senat Universitas terkait Penelitian.  

       Menghadapi tantangan tersebut, Lembaga Penelitian UNPAS menyusun Rencana 

Induk Penelitian (RIP) untuk periode 2016 -2021. Rencana tersebut disusun dengan 

memperhatikan Rencana Induk Penelitian (RIP) Unpas tahun 2011 – 2015, serta 

capaian indikator kinerja tahun 2013 sd 2015, serta berdasarkan hasil-hasil analisis 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Data tersebut menjadi dasar 

Pembelajaran Unggul

(Research and Deveopment)

2003-2007

Pembelajaran dan Pelayanan Bermutu

(Teknologi)

2008-2012

Berdaya Saing Regional

(Produk)

2013-2017

Berdaya Saing Internasional 
(Market) 

2018-2021 
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dikembangkannya kebijakan, sasaran, strategi, program kerja dan indikator kerjanya 

dengan standar mutu nasional maupun internasional. 

 

1.3.2.  Sistematka RIP 

       Sistematika Penulisan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian 

Unpas adalah sebagai berikut: 

• BAB I  : PENDAHULUAN 

• BAB II  : LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

• BAB III  : GARIS BESAR RIP UNIT KERJA 

• BAB IV  : SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR  

                    KINERJA 

• BAB V : PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA 

• BAB VI  : PENUTUP 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

 

2.1.    Visi dan Misi Unit Kerja 

    Visi dan misi Lembaga Penelitian Universitas Pasundan mengacu pada visi dan 

misi Universitas Pasundan. Visi Lembaga Penelitian (Lemlit): “Menjadi Lembaga 

Penelitian yang berstandar nasional berwawasan mutu internasional, mampu berperan 

aktif dalam pengembangan Iptek serta pembangunan bangsa yang berlandaskan pada 

nilai-nilai kesundaan dan ke-Islaman”.  

Misi Lemlit: 

1. Menjadikan Lembaga Penelitian sebagai pusat riset di bidang ilmu pengetahun 

dan teknologi yang berkualitas 

2. Menghasilkan berbagai karya penelitian yang inovatif, bermanfaat dan mampu 

memecahkan masalah-masalah sosial pada tingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

3. Memanfaatkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian secara akademis, 

professional dan berbudaya. 

4. Membangun kerjasama bidang penelitian dengan berbagai institusi pemerintah, 

swasta, perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional. 

  Sasaran penyelenggaraan kegiatan penelitian di Lembaga Penelitian Unpas 

adalah sebagai berikut: 

1. Dosen termotivasi untuk melaksanakan penelitian di dalam maupun luar negeri 

2. Meningkatkan budaya meneliti dosen. 

3. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dosen. 

4. Meningkatkan peran dan kinerja Lemlit dalam penelitian dosen 

5. Meningkatkan kolaborasi penelitian berbagai disiplin ilmu di lingkungan Unpas 

6. Menmgembangkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing tinggi 

7. Meningkatkan citra dan semangat dosen dalam melaksanakan penelitian. 
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8. Hasil penelitian dosen yang dipublikasikan secara luas dalam bentuk jurnal 

(nasional dan internasional). 

9. Meningkatkan perolehan dana penelitian dari lembaga donor baik dari dalam 

maupun luar negeri. 

10. Meningkatkan perolehan hibah dana penelitian melalui suatu kerjasama di tingkat 

nasional maupun internasional. 

        

2.2.    Analisis Kondisi Saat Ini  

2.2.1. Riwayat Perkembangan 

         Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LAPPMA) dibentuk 

pada pertengahan tahun 80-an, namun pada tahun 1987 LAPPMA dipisah menjadi 

Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat (LPM), dan 

mulai tahun 1996 secara bertahap berdiri pusat-pusat penelitian di tingkat fakultas 

yang mendukung tugas kedua lembaga itu. Pimpinan yang telah mengelola Lemlit, 

adalah : 

1. Prof. Dr. H. Ahmad Joenoes   ( 1987 – 1989 ) 

2. Prof. Dr. H. Tjetje S. Hassan, Ir., M.Sc.  ( 1990 – 1993 ) 

3. Prof. Dr. Soelaeman Tirtawidjaja, Ir.  ( 1993 – 1996 ) 

4. Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si.   ( 1997 – 2004 ) 

5. Dr. H. Aan Burhanuddin, SH.,MH.  ( 2004 – 2015 ) 

6. Dr. Yaya M. Abdul Azis., Drs., M.Si  ( 2015 – 2016 ) 

7. Dr. Hj. Erni Ernawan, S.E., M.Si   ( 2016 – sekarang ) 

 Penelitian yang mempunyai kekhasan atau menghasilkan temuan penelitian 

yang inovatif didanai untuk mendapatkan paten hasil penelitian, hal tersebut dapat 

memotivasi dosen untuk lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian yang lebih 

berkualitas. 

 Universitas Pasundan telah memberikan pendanaan untuk kegiatan penelitian 

sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor: 24/Unpas.R/SK/Q/II/2012 tentang 

pendanaan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Pasundan serta Standar 



17 
 

Operating Prosedure (SOP) Nomor Dokumen UNPAS-PM-09.01 tentang panduan 

perolehan dana penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) 

Universitas Pasundan meliputi: 

a. Dana rutin dari Universitas Pasundan; 

b. Dana yang bersumber dari DP2M Dikti; 

c. Dana bantuan dan Kerjasama. 

d. Dana hibah penelitian lainnya 

Universitas Pasundan telah mendapatkan kesempatan memperoleh pendanaan 

dari Corporate Social Responsibility (CSR) pada beberapa tahun terakhir yang 

bersumber dari perusahaan-perusahaan swasta, Bank Jabar dan Banten, BRI, BNI 46, 

Ba n k Mandiri, PTPN VIII, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang, PT Pelindo. Sumber 

pendanaan ini dapat dimanfaatkan dosen untuk kegiatan penelitian. 

Unpas telah memiliki pedoman penelitian yang mencakup ke empat aspek di atas 

sehingga pelaksanaan kegiatan penelitian para dosen dapat berjalan dengan baik. 

Tugas Pokok Lemlit sebagaimana dijelaskan pada Statuta UNPAS adalah sebagai 

berikut: 

a. Mengembangkan kerjasama di bidang penelitian dengan lembaga/ instansi lain di 

dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan konsep pembangunan 

nasional dan/atau wilayah; 

b. Membuat perencanaan/penjadwalan penelitian jangka panjang untuk kepentingan 

pengembangan; 

c. Pembinaan dosen dan tenaga peneliti muda secara terprogram;  

d. Diseminasi hasil penelitian para dosen serta penerapan hasil penelitian untuk 

kepentingan masyarakat;  

e. Membina Pusat Penelitian.  

       Lemlit dibantu oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Puslit) 

sebagai unit kerja dalam menjalankan tugas fungsionalnya, dimana Puslit tersebut 

terdapat pada masing-masing fakultas. Ketua dari masing-masing Puslit sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1. Daftar Nama Ketua Puslit di Universitas Pasundan 

No Fakultas Nama Ketua  

1 Fakultas  Hukum (FH)  Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum. 

2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik (FISIP) 

Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si 

 

3 Fakultas Teknik (FT) Dr. Ir. Yonik Meliawati Y, M.T. 

4 Fakultas Ekonomi Dr. H. Popo Suryana, S.E., M.P. 

5 Fakultas Ilmu Pendidikan dan 

Keguruan (FKIP) 

Dra. F. Sulvia Hidayat, M.Pd. 

6 Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Drs. Dheni Harmaen, M.Sn 
Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2015 

       Adapun tugas dan wewenang Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (Puslit) yang terdapat di setiap fakultas adalah : 

a. Melakukan penelitian ilmiah murni, teknologi, agama, budaya serta 

kemasyarakatan; 

b. Melaksanakan penelitian terapan untuk keperluan dan kepentingan  pembangunan 

Nasional; 

c. Melaksanakan penelitian institusional untuk kepentingan pengembangan 

Universitas; 

d. Menelaah dan/atau menyusun usulan penelitian; 

e. Mencari sumber dana bagi usulan penelitian dari berbagai pihak (Lembaga 

maupun sivitas akademika); 

f. Membina kader tenaga peneliti.  

g. Menyelia (supervisi) proses pelaksanaan penelitian; 

h. Menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian; 

i. Diseminasi, publikasi dan dokumentasi hasil penelitian terpilih; 

j. Menyusun program/penjadwalan penelitian; 

Pusat Penelitian pada masing-masing fakultas menyusun program penelitian yang 

dapat dilaksanakan secara komprehensif dengan mengacu pada program Lembaga 

Penelitian, yang mencakup tujuh kegiatan pokok, yakni:  

1. Pendidikan dan latihan  

2. Diseminasi hasil penelitian  
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3. Pelaksanaan penelitian  

4. Publikasi ilmiah  

5. Pemberdayaan Puslit  

6. Kerjasama  

7. Pengkajian/monitoring dan evaluasi institusi.  

    Pusat Penelitian bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian  

kepada Lembaga Penelitian. Struktur organisasi Lembaga Penelitian Universitas 

Pasundan secara lengkap dijelaskan pada gambar berikut ini: 
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Lembaga Penelitian Universitas Pasundan 

Ketua 

 Dr. Erni Rusyani, S.E., M.M 

Sekretaris  

Dr. Yuce Sariningsih, M.Si 

KSBA Penelitian  

Dede Hikmat, S.Sos 

Staf. Adm.Pltn  

Tatang Hidayat  

Staf.  Adm. RT 

Dian Alpini  

Tenaga Ahli  

Tim Peneliti 

Ka. PUSLIT FE UNPAS   

Dr. H. Popo Suryana, S.E., M.P. 

Ka. PUSLIT FKIP UNPAS 

 Dra. F. Sulvia Hidayat, M.Pd. 

Ka. PUSLIT FH UNPAS   

Dr. Atang Irawan, SH., M.Hum 

Ka. PUSLIT FT UNPAS   

Dr. Ir. Yonik Meilawati Y. M.T. 

Ka. PUSLIT FISS UNPAS   

Drs. Dheni Harmaen, M.Sn 

DOSEN DAN/ATAU MAHASISWA  

 

Rektorat 

 

 

Ka. PUSLIT  FISIP UNPAS   

Yanti Purwanti, S.Sos, M.Si 

Staf.  IT 

Fahmi Aldi, ST  
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2.2.2. Capaian Rencana 

          Capaian rencana kegiatan penelitian sesuai dengan yang tercantum pada RIP 

2011sd 2015 yang masih mengacu pada evaluasi Indikator Kinerja Utama Penelitian 

(IKUP) dengan komponen dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) 

 

Program 

Unggulan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

2011 2012 2013 2014 2015 

Keunggul an 

dalam  Riset  

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional    1   2    4     5   6  

Nasional 

Terakreditasi 

 25 25  30  30 30  

Lokal  35 35  40  40  40  

2 

Sebagai pemakalah 

dalam pertemuan 

ilmiah 

Internasional 8 8 8 8 8 

Nasional 10 10 12 14 16 

Lokal 15 20 25 30 35 

3 

Sebagai pembicara 

utama (Keynote 

Speaker) dalam 

pertemuan ilmiah 

Internasional  1 2  2  4  4  

Nasional  10 10  15   15  20 

Lokal 50 60 60 60 60 

4 Visiting Lecturer Internasional 5 5 10 10 15 

5 
Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Rahasia 

dagang 

 1 1  1  1  1  

Desain 

Produk 

Industri 

 1 1  1  1  1  

Indikasi 

Geografis 

 0  0  0  0  0 

Perlindung 

an Varietas 

Tanaman 

 0  0  0  0  0 

Perlindung 

an Topografi 

Sirkuit 

Terpadu 

 0  0  0  0  0 

6 Teknologi Tepat Guna 
 0  0  1  1  1 

7 
Model/Prototype/Desain/Karya 

seni/ Rekayasa Sosial 

 1  1  1  1  1 
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Program 

Unggulan 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

2011 2012 2013 2014 2015 

8 Buku Ajar (ISBN)  5  5  5  5  5 

9 
Laporan penelitian yang tidak 

dipublikasikan 

 60  40 30  30  30  

10 

Jumlah Dana 

Kerjasama 

Penelitian 

Regional  1 4  8  10  10  

Nasional  1 3  5  8  10  

Internasional  0 1  3  5  5  

11 
Angka partisipasi dosen dalam 

penelitian * 

 10% 15%  25%  35%  60%  

Sumber: RIP Unpas, 2011 sd 2015 

Keterangan: * adalah jumlah dosen yang meneliti dibagi dengan jumlah dosen keseluruhan. 

Lembaga Penelitian telah menyusun RIP untuk periode tahun 2011 sd tahun 

2015, sedangkan Dikti mewajibkan Perguruan Tinggi untuk melakukan evaluasi 

kinerja penelitian dengan capaian penelitian berdasarkan penilaian evaluasi kinerja 

penelitian Universitas Pasundan pada bulan Februari tahun 2016 untuk periode tahun 

2013 sd 2015. Data capaian juga mengacu pada sumber data Akreditas Institusi 

Perguruan Tinggi pada periode tahun  2012 sd 2014. Capaian rencana kegiatan 

Lemlit adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2.3. Pencapaian IKUP Tahun 2013 sd 2015 Lemlit Universitas Pasundan  

 
Program 

Unggul-

an 

No Jenis Luaran   Indikator Capaian 

2011 Cpn 2012 Capaian 2013 Capaian 2014 Capaian 2015 Cpn 

Keung-

gulan  

Riset  

1 
Publikasi 

Ilmiah 

Interna 

sional 

1 2 2 10  4 8 5 6 6 30 

Nasional 

Terakre 

ditasi 

25 12 25 35  30 45  30 55  30 14 

Lokal 35 35 35 36 40 97  40 49  40 49 

2 

Sebagai 

pemakalah 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

Interna 

sional 

8 8 8 20 8 26  8 13  8 21 

Nasional 10 10 10 10 12 62  14 20  16 20 

Lokal 15 15 20 20 25 25 30 33  35 35 

3 

Sebagai 

pembicara 

utama 

(Keynote 

Speaker) 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

Internasi 

onal 

1 0 2 0 2 2 4 4 4 4 

Nasional 10 0 10 2 15 2 15 2 20 2 

Lokal 50 

 

 

0 60 1 60 0 60 5 60 5 

4 
Visiting 

Lecturer 

Interna 

sional 

5 0 5 2 10 2 10 2 15 4 

5 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual 

(HKI) 

Rahasia 

dagang/ 

HKI 

1 0 1 0 1 0 1 0  1 60 

Desain 

Produk 

Industri/ 

Paten 

1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 
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Program 

Unggul-

an 

No Jenis Luaran   Indikator Capaian 

2011 Cpn 2012 Capaian 2013 Capaian 2014 Capaian 2015 Cpn 

 -  - - - - - - - - 

 -  - - - - - - - - 

 -  - - - - - - - - 

6 Teknologi Tepat Guna 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

7 

Model/Prototype/Desai

n/Karya seni/ Rekayasa 

Sosial 

1 0 1 10 1 7 1 9 1 1 

8 Buku Ajar (ISBN) 5 5 5 75 5 88  5 91  5 72 

9 

Laporan penelitian 

yang tidak 

dipublikasikan 

60 30 40 40 30 35 30 32 30 32 

10 

Jumlah 

Dana 

Kerjasama 

Penelitian 

Regional 1 - 4 - 8 20 10 - 10 - 

Nasional 
1 - 3 461.065.000,- 

(dalam Rp.) 

5 1.221.750.000,- 

(dalam Rp.) 

8 1.192.150.000,- 

(dalam Rp.) 

10 2.162.000.000,- 

(dalam Rp.) 

Internasi 

onal 

0 - 1  3 80.000,- 

(dalam Rp.) 

5 - 5 622.000.000,- 

(dalam Rp.) 

11 

Angka partisipasi 

dosen dalam penelitian 

* 

10% 40% 15% 56,14% / S7 25% 58,23% / S7 35% 60,78% / S7 60% 60,78% 

Sumber: Data Lemlit Unpas, 2015 

 

Keterangan:  * adalah jumlah dosen yang meneliti dibagi dengan jumlah dosen keseluruhan. (431 dosen)  

       S7: Data Standar 7 

       KP: Kinerja Penelitian 2015 

 

Sumber: Penilaian Evaluasi Kinerja Penelitian Universitas Pasundan, 2016 
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 Jumlah dosen S1 dan S2 adalah 431 orang dengan jumlah dosen angka 

partisipasi dosen dalam penelitian yang meningkat setiap tahunnya, target yang 

dicantumkan pada Indikator Kinerja Penelitian Utama (IKUP) tahun 2011 sd 2015 

telah tercapai. Permasalahan yang ditemui dalam mencapai target IKUP berdasarkan 

hasil evaluasi adalah sebagai berikut: 

1. Belum optimalnya publikasi ilmiah pada tingkat internasional. 

2. Belum tercapainya target jumlah peran dosen sebagai keynote speaker dalam 

pertemuan ilmiah pada tingkat internasioal, nasional dan lokal. 

3. Target jumlah dosen yang melaksanakan visiting lecturer belum terpenuhi. 

4. Jumlah dosen yang mendaftarkan karya ilmiahnya dalam bentuk Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) masih harus ditingkatkan. 

5. Jumlah karya yang diwujudkan dalam bentuk Teknologi Tepat Guna masih perlu 

ditingkatkan. 

Unpas tidak memiliki program studi yang berkaitan dengan Indikasi 

Geografis, Perlindungan Varietas Tanaman dan Perlindungan Topografi Sirkuit 

Terpadu, sehingga Lembaga peneliti tidak memiliki dosen yang memiliki Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI) pada bidang tersebut.  

 

2.2.3. Peran Unit Kerja 

          Program penelitian dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup tujuh 

kegiatan pokok, yakni: pendidikan dan latihan, diseminasi hasil, pelaksanaan 

penelitian, publikasi ilmiah, pemberdayaan PUSLIT, kerjasama, dan pengkajian 

institusi. 

         Unit kerja dalam hal ini adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(PUSLIT) yang berada pada masing-masing fakultas pada dasarnya memiliki tugas 

dan kewenangan sebagai berikut:  

1. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Lembaga Penelitian untuk mengakji dan 

mengatasi masalah pembinaan penelitian di fakultas,  
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2. Pendelegasian tugas/kegiatan tertentu,  

3. Bantuan penerbitan jurnal ilmiah. 

 Penelitian pada dasarnya merupakan ruh dari semua aktivitas perguruan tinggi, 

sehingga peran PUSLIT sebagai unit kerja sangat strategis untuk menfasilitasi para 

dosen yang berada di fakultas untuk mengembangkan kemampuan meneliti dan 

publikasi ilmiah.  

 

2.2.4. Potensi 

          Potensi yang dimiliki Unpas yang dapat dikembangkan untuk menunjang 

kinerja penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Bidang Riset 

Bidang riset yang dapat dilaksanakan oleh dosen adalah bidang riset dengan 

mengikuti scheme dari Kemenristek Dikti dengan dana bersumber dari DRPM, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penelitian Desentralisasi 

1) Produk Terapan (PPT) 

2) Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 

3) Dosen Pemula (PDP) 

4) Kerjasama Antar PT (Pekerti) 

2. Penelitian Kompetitif Nasional 

1) Fundamental 

2) Berbasis Kompetensi (PBK) 

3) KLN dan Publikasi Internasional 

4) PUSNAS 

5) STRANAS 

6) RAPID 

7) Penprinas MP3EI 

8) Disertasi Doktor (PDD) 

9) PMDSU 



27 
 

10) Tim Pascasarjana (PPS) 

11) Penciptaan dan Seni (P3S) 

12) Soshum & Pendidikan (PSHP) 

13) Pascadoktor (PPD) 

   Pada intinya strategi pencapaian kinerja adalah dengan mengoptimalkan sumber 

daya peneliti serta sarana dan prasarana yang tersedia di Lembaga penelitian dalam 

bentuk: 

1. Pemanfaatan Laboratorium; Sebagian besar berupa lab. Komputer, tidak begitu 

sulit daripada mendirikan dan memelihara lab. Untuk praktikum ilmu eksakta, 

apalagi kalau untuk keperluan penelitian. Alat-alat  banyak yang tidak lengkap. 

Karena itu penambahan dan pemeliharaan lab. Memerlukan keahlian dan 

perencanaan yang sangat teliti. 

2. Pemanfaatan Perpustakaan; kampus Unpas yang terpencar tidak memungkinkan 

menyatunya perpustakaan Fakultas yang ada dalam satu lokasi pun rasanya sulit. 

Dalam memanfaatkan perpustakaan pada RIP ini tidak ditekankan ke kuantitas 

tetapi ke kuantitas.  

3. Pemanfaatan Tenaga Peneliti: Keadaan Unpas baik dalam tahap 

perkembangannya sekarang maupun dalam kemampuan keuangannya 

menyebabkan penelitian tidak begitu berkembang. Tetapi pada tahap selanjutnya 

artinya dimana banyak jurusan sudah memperoleh status disamakan, sudah 

saatnya ada pergeseran ke kegiatan penelitian. Di perguruan Tinggi penelitian 

sangat berperan penting dan tidak terpisahkan dari pendidikan. Dengan 

penelitian ilmu berkembang, baik memperbaiki teori yang ada (kebenaran ilmu 

adalah tentative: benar selama didukung oleh kenyataan), memperluas/ 

memodifikasi yang ada, bahkan yang paling hebat; dapat penemuan baru. 

Perbaikan-perbaikan dalam skala (daerah penelitian) yang lebih kecil namun 

berguna untuk memperbaiki pembangunan dapat diusahakan. Juga untuk karir 

para dosen, mampu dan giat mengadakan penelitian mandiri adalah syarat 
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mutlak untuk kenaikan pangkat/jabatannya. Untuk maju ke arah ini ada tiga 

aspek  yang perlu diperhatikan : 

a. Tenaga ahli penelitian; Lemlit Unpas tidak perlu mempunyai ahli penelitian 

tersendiri yang kerjanya hanya meneliti saja, dan karirnyapun sebagai peneliti. 

Peneliti kita cukup terdiri atas para dosen yang diberikan penataran-penataran 

metode penelitian dan secara formal mereka yang bergelar Magister (S2) juga 

sebagai ahli penelitian. Adalah tugas lemlit khususnya, para dosen senior pada 

umunya untuk membina para dosen dalam penelitian. 

b. Kebijakan penelitian. Ada dua jenis penelitian yang harus diberikan prioritas 

yaitu penelitian mandiri oleh para dosen dan penelitian pembangunan, yaitu 

penelitian (terapan) yang berguna bagi pembangunan, baik dalam bidang 

publik maupun dalam bidang swasta. Penelitian pembangunan pada umumnya 

bersifat problem solving dan multidisipliner. Penelitian 

pembangunan/multidisipliner tidak harus besar-besaran, yang perlu disitu ada 

beberapa ahli berbagai bidang yang satu sama lain harus bekerja sama (team 

work). Lemlit dapat bertindak sebagai koordinator. 

c. Adapun anggaran untuk penelitian perlu diperbesar baik diukur dalam 

kuantitatif, maupun dalam % alokasi anggaran dari pada yang lalu. Anggaran 

yang diberikan oleh Unpas (universitas/fakultas) diprioritaskan untuk 

penelitian mandiri. Disamping itu harus dipertimbangkan bahwa maksud 

mendirikan lembaga antara lain adalah bahwa harus berswadaya dan mampu 

untuk menarik dana/kerja sama dengan pihak luar serta membangun jejaring 

penelitian. 

 

2. Bidang SDM 

  Penyiapan tenaga penelti dilakukan secara sistimatis melalui serangkaian 

program yang diselenggarakan sendiri (internal) maupun dengan pihak lain 

(eksternal). Program internal meliputi pelatihan dan saresehan. Sedangkan program 
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penyiapan tenaga penelitian eksternal adalah kegiatan penataran, atau pelatihan 

metodologi penelitian yang diselenggarakan oleh Kopertis atau pihak lain. 

  Pelatihan metodologi penelitian diperuntukan bagi dosen muda, khususnya yang 

akan mengajukan usulan penelitian pada proyek pembinaan penelitian dosen muda 

dari Ditlibbinmas Dirjen Dikti. Saresehan penelitian diperuntukan bagi dosen dengan 

kualifikasi S2 dan S3 atau dosen yang pernah mengikuti proyek penelitian dosen 

muda. Sasaran kegiatan saresehan adalah tersedianya usulan penelitian untuk proyek 

Riset Unggulan Terpadu. Selain kedua hal itu, pusat penelitian perlu mengadakan 

kegiatan diskusi yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan meneliti pada 

disiplin ilmu masing-masing. 

  Pusat-pusat penelitian yang sudah ada saat ini di setiap fakultas perlu diperkuat 

oleh kehadiran kelompok peneliti. Pusat peneliti melaksanakan pembinaan teknis 

kelompok peneliti, dengan bekerjasama dengan laboratorium yang sudah ada di 

setiap jurusan/program studi. Kelompok penelitian melaksanakan kegiatan peneliti 

sesuai dengan substansi keilmuan masing-masing. 

   Kelompok peneliti akan dibentuk secara bertahap seiring dengan kesipana pusat 

penelitian masing-masing. Sebagai kelompok organik, kelompok penelitian tumbuh 

dan berkembang dari bawah (bottom up) atas inisiatif dan kesamaan kepentingan 

mengembangkan disiplin ilmu oleh para peneliti di jurusan.  

 Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan peneltian yang terencana, 

dilaksanakan secara individual maupun kelompok atas biaya mandiri, anggaran 

universitas/fakultas, ataupun kerjasama dengan pihak ketiga. Mutu proses dan hasil 

penelitian perlu terus diupayakan. Untuk itu, perlu dukungan sistem pelatihan dan 

anggaran internal yang memadai. Perhatian terhadap mutu penelitian merupakan 

prasyarat untuk meraih kepercayaan dan dana penelitian dari pihak ketiga. 

  Seminar hasil penelitian dilakukan secara terprogram oleh kelompok peneliti, 

pusat penelitian, dan lembaga penelitian. Pusat penelitian dan lembaga penelitian juga 

memprogramkan seminar hasil penelitian kerja sama dengan pihak ketiga. 
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Publikasi hasil penelitian dilakukan secara terprogram oleh pusat penelitian dan 

lembaga penelitian. Masing-masing pusat penelitian perlu melengkapi diri dengan 

jurnal penelitian dan diajukan proses akreditasinya. Saat ini jurnal yang telah 

diakreditasi adalah Litigasi (FH) dan Metalogika (FKIP. Jurnal dari Pusat Penelitian 

dan Pengkajian Teknologi (FT), serta Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Politik, serta 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Ekonomi (FE) diharapkan dalam tahun pertama 

mengembangan lima tahunan, sudah dapat diakreditasi. Jurnal Seni dan Sastra sudah 

dapat diterbitkan, sedangkan untuk pusat penelitian yang lain secara bertahap dapat 

diterbitkan pada tahun-tahun selanjutnya. 

 

3. Bidang Sarana dan Prasarana. 

Secara garis besar, sarana dan prasarana terdiri dari lahan kampus, gedung, 

ruang kuliah, lahan parkir, perpustakaan, laboratorium, perkantoran, sasaran ibadah, 

kantin, bank, dan aula. Kampus Unpas menempati enam lokasi yaitu di Jl. Setiabudhi. 

Jl. Tamansari, Jl. Lengkong Besar, Jl. Sumatra dan Jl. Wartawan. Lokasi Lembaga 

Penelitian di Rektorat Jalan Setiabudhi No. 193 Bandung. 

Perlengkapan/Peralatan yang paling dibutuhkan adalah tersedianya jaringan 

sistem informasi. Sejumlah perangkat lunak untuk mendukung siostem di atas telah 

dikembangkan. Pemanfaatan Wide Area Network (WAN), yakni pemanfaatan fitur 

(web site) di seluruh lokasi Unpas.  

 

4. Organisasi Manajemen 

Lembaga peneltian melaksanakan manajemen penelitian dengan kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan forum ilmiah dengan melaksanakan seminar/lokarya dalam 

tingkat internasional, nasional dan regional (lokal). Seminar tingkat internasional 

pertama dengan tema “Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage (the 1st 

ISCH)” telah dilaksanakan pada 12 sd 13 Mei di Universitas Pasundan. Seminar 

ini merupakan wujud kerjasama antara Universitas Pasundan dengan University of 
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Northern Philippnes. The 2nd ISCH akan dilaksanakan pada tanggal 27 sd 29 Juli 

di University of Northern Philippnes. 

Seminar tingkat nasional dan regional (lokal) berkaitan dengan diseminasi hasil 

penelitian para dosen juga dilaksanakan di lingkungan fakultas dengan difasilitasi 

oleh Puslit. 

2. Melaksanakan manajemen penelitian dalam bentuk: 

1) Penjaminan mutu dan SDM 

2) Rekrutmen reviewer internal 

3) Desk evaluasi proposal 

4) Seminar pembahasan proposal 

5) Penetapan pemenang 

6) Kontrak penelitian 

7) Monitoring dan evaluasi (monev internal) 

8) Seminar hasil penelitian internal 

9) Pelaporan hasil penelitian 

10) Tindak lanjut penelitian (jurnal, HKI, TTG) 

11) Kegiatan pelatihan 

12) Sistem penghargaan (Reward) 

Manajemen penelitian sangat menunjang tercapainya kinerja penelitian, 

seluruh komponen dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).  

 

2.2.5. Analisis SWOT  

          SWOT (kondisi internal yang mempengaruhi, meliputi kekuatan dan 

kelemahan, kondisi eksternal yang mempengaruhi, meliputi peluang dan ancaman 

yang dihadapi Lembaga Penelitian Unpas dalam merealisasikan visi dan objektif 

yang telah dirumuskan. 

        Perumusan strategi ditunjukkan sebagai perencanaan strategis atau jangka 

panjang.  Proses perumusan berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi 

dan kebijakan Universitas Pasundan. Agar ini tercapai, penyusun strategi harus 
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menganalisis faktor-faktor strategis Lemlit sebagai kekuatan (Strengths), Kelemahan 

(Weaknesses), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats), atau melakukan 

analisis SWOT pada situasi sekarang. 

       Analisis SWOT digunakan sebagai cara yang sistematis untuk menganalisis 

situasi dan proses pengambilan keputusan, mengevaluasi (tinjauan dan revisi) visi 

dan misi Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, mendapatkan bidang penelitian 

unggulan, menghasilkan sekumpulan strategi. Setelah melakukan analisis ini 

diharapkan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan dapat memutuskan cara untuk 

menghadapi persaingan yang terbaik dalam bidang pengembangan penelitian untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan perguruan tinggi. 

        Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis 

situasi juga mengharuskan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan untuk 

menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-

kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan 

kelemahan-kelemahan internal. SWOT merupakan factor-faktor strategis, jadi harus 

mengidentifikasi kompetensi langka (distinctive competence) Lembaga Penelitian 

Universitas Pasundan, yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh 

Lembaga Penelitian Universitas Pasundan dan cara unggul yang digunakan. 

Kompetensi yang langka ini seringkali dinilai sebagai sekumpulan kapabilitas inti 

(core capabilities), yaitu kapabilitas yang secara strategis membuat sebuah lembaga 

penelitian menjadi berbeda. Penggunaan kompetensi langka secara tepat akan 

memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 

       Salah satu cara untuk menyimpulkan faktor-faktor strategis Lembaga Penelitian 

Universitas Pasundan adalah mengkombinasikan Internal Factor Analiysis Strategy 

(IFAS) dengan External Factor Analiysis Strategy (EFAS) ke dalam sebuah Summary 

Factor Analiysis Strategy (SFAS). 
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A. Internal Factor Analysis Strategy (IFAS)  

        Kondisi Internal meliputi kekuatan maupun kelemahan dalam Lembaga 

Penelitian Universitas Pasundan maupun Universitas Pasundan secara keseluruhan, 

yaitu sebagai berikut: 

 Kekuatan (S – Strength) 

1. Tersedianya sejumlah kualifikasi guru besar dan lulusan S-3 yang menyebar 

di setiap fakultas. 

2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendukung penelitian pada setiap 

fakultas sesuai dengan bidang ilmunya. 

3. Terdapat Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Puslit) pada masing-

masing fakultas di Universitas Pasundan. 

4. Unpas memberikan bantuan dana penelitian yang memadai, baik di tingkat 

universitas maupun fakultas. 

 Kelemahan (W – Weaknesses) 

1. Belum optimalnya publikasi ilmiah pada tingkat internasional. 

2. Belum tercapainya target jumlah dosen sebagai keynote speaker dalam 

pertemuan ilmiah pada tingkat internasioal, nasional dan lokal. 

3. Target jumlah dosen yang melaksanakan visiting lecturer belum terpenuhi. 

4. Jumlah dosen yang mendaftarkan karya ilmiahnya dalam bentuk Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) masih rendah. 

5. Jumlah karya dalam bentuk Teknologi Tepat Guna masih rendah. 

 

B. External Factor Analiysis Strategy (EFAS) 

        Kondisi Eksternal meliputi peluang dan ancaman dari Perguruan Tinggi lain 

terhadap Lemlit Universitas Pasundan sebagai berikut: 

 Peluang (O – Opportunities) 

1. Adanya hibah penelitian kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri 

2. Ketersediaan informasi sumber publikasi hasil penelitian pada tingkat 

internasional maupun nasional. 
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3. Keterdiaan informasi pembiayaan luaran penelitian (seminar, jurnal dan buku) 

pada tingkat nasional dan internasional dari Kemenristek maupun institusi 

lain. 

4. Peningkatan jumlah pembiayaan dana penelitian dari DP2M. 

5. Tersedia Lembaga HKI untuk membantu peneliti mendapatkan paten dan hak 

cipta. 

 Ancaman (T – Threats) 

1. Peningkatan kualitas luaran penelitian dari Perguruan Tinggi lain. 

2. Meningkatnya jumlah proposal penelitian yang disetujui oleh DP2M dari 

Perguruan Tinggi lain. 

3. Peningkatan kualitas manajemen lembaga penelitian pada Perguruan Tinggi 

lain. 

4. Kesinambungan kerja sama antara PT dengan PT di dalam dan luar negeri 

pada Perguruan Tinggi lain yang terhubung erat dengan kegiatan penelitian. 

5. Perguruan Tinggi lain menyediakan dana internal yang besar untuk kegiatan 

penelitian. 

6. Perguruan tinggi lain telah mengaplikasikan Key Performance Indicator (KPI) 

bagi dosen, sehingga mendorong dosen untuk menghasilkan karya ilmiah.  

      Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, maka dibuat kombinasi strategi 

berdasarkan keempat kelompok kondisi tersebut, yaitu: 

1. Strategi S-O (Strength–Opportunities; antara Kekuatan–Peluang), yaitu 

memanfaatkan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal yang ada 

sehingga dapat meningkatkan kinerja. Secara keseluruhan Strategi S-O bagi 

Lemlit Unpas adalah: 

 Mengoptimalkan potensi kualifikasi guru besar dan lulusan S3 yang menyebar 

di setiap fakultas untuk mendapatkan hibah penelitian kerjasama luar negeri 

dan dalam negeri. 



35 
 

 Mengoptimalkan potensi kualifikasi guru besar dan lulusan S3 untuk 

mendiseminasikan hasil penelitian dan luaran penelitian lainnya pada tingkat 

internasional dan nasional. 

 Mengoptimalkan Lemlit dan Puslit untuk mengakses sumber dana dari 

instansi di dalam dan luar negeri untuk kegiatan penelitian.  

 Mengoptimalkan potensi kualifikasi guru besar dan jumlah lulusan S3 untuk 

berperan sebagai keynote speaker dalam pertemuan ilmiah tingkat 

internasional, nasional dan lokal 

 Mengoptimalkan potensi kualifikasi guru besar dan S3 untuk melakukan 

kegiatan visiting lecturer. 

 Memfasilitasi pendaftaran luaran penelitian para dosen untuk mendapatkan 

HKI. 

2. Strategi W-O (Weakness – Opportunities; antara Kelemahan dan Peluang), yaitu 

menutup kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada 

untuk mempertahankan kinerja. Secara keseluruhan Strategi W-O bagi Lemlit 

Unpas adalah: 

 Peningkatan insentif (reward) bagi dosen yang mengimpleementasikan luaran 

penelitian diantaranya: 

1) Publikasi ilmiah nasional terakreditasi dan internasional 

(Scopus/Thomson). 

2) Keynote speaker. 

3) Visiting lecturer. 

 Sistem disinsentif (punishment) bagi dosen yang tidak melakukan penelitian 

dengan Sistem disinsentif (punishment) bagi dosen yang tidak melakukan 

penelitian dan menghasilkan luaran penelitian berdasarkan Key Performance 

Indicator (KPI) 

 Mendorong dosen untuk mengoptimalisasikan dana penelitian internal, 

DRPM dan dari sumber lain. 
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3. Strategi S-T (Strength – Threats; antara Kekuatan dan Ancaman), yaitu 

mengurangi ancaman eksternal dengan memanfatkan kekuatan internal untuk 

mempertahankan kinerja. Secara keseluruhan Strategi S-T bagi Lemlit Unpas 

adalah: 

 Meningkatkan kemampuan dosen melaksanakan penelitian dan luaran 

penelitian dengan sumber dana dari dalam dan luar negeri, baik pada tingkat 

nasional maupun internasional. 

 Optimalisasi sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas manajemen 

penelitian 

 Meningkatkan capaian HKI. 

 Meningkatkan kemampuan guru besar dalam memanfaatkan kerjasama Unpas 

dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri. 

 Evaluasi berkala tentang kelayakan dana internal untuk kegiatan penelitian. 

 Melaksanakan koordinasi yang lebih baik dengan Puslit agar dosen 

melaksanakan dan menyerahkan laporan penelitian yang dilengkapi dengan 

data luaran penelitian  kepada Lemlit. 

4. Strategi W-T (Weakness – Threats; antara Kelemahan dan Ancaman), yaitu 

menganalisis kelemahan internal dan ancaman eksternal yang menjadi hambatan 

untuk memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Secara keseluruhan Strategi W-T 

bagi Lemlit Unpas adalah: 

 Perubahan dari PT yang berorientasi pada pendidikan dan pengajaran menjadi 

PT dengan orientasi penelitian (Research University) dengan memasukkan 

unsur penelitian pada setiap Renstra Fakultas. 

 Guru besar  dan lulusan S3 wajib memanfaatkan MoU sebagai hasil kerja 

sama dengan institusi dan PT di dalam dan Luar Negeri. 

 Mengoptimalkan dosen untuk mendapatkan dana internal publikasi ilmiah 

yang diterbitkan oleh jurnal Scopus/Thompson 
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 Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan dievaluasi secara 

berkala. 

       Penjelasan tentang kombinasi strategi berdasarkan ke empat kelompok kondisi 

tersebut dijelaskan pada Tabel SWOT berikut ini: 

 

Tabel 2.4. Tabel Analisis  SWOT 

     Kondisi Internal       

(IFAS) 

Strengths (S) - Kekuatan Weakness (W) - Kelemahan 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Eksternal  

(EFAS) 

Kumlah kualifikasi guru besar dan 

lulusan S-3 yang menyebar di setiap 

fakultas 

Belum optimalnya publikasi ilmiah 

pada tingkat internasional. 

 

Sarana dan prasarana fisik pendukung 

penelitian pada setiap fakultas sesuai 

dengan bidang ilmunya 

Belum tercapainya target jumlah 

dosen sebagai keynote speaker 

dalam pertemuan ilmiah tingkat 

internasioal, nasional dan lokal. 

Terdapat Pusat Penelitian (Puslit) pada 

masing-masing fakultas di Universitas 

Pasundan 

Target jumlah dosen yang 

melaksanakan visiting lecturer 

belum terpenuhi. 

Unpas memberikan bantuan dana 

penelitian yang memadai, baik di 

tingkat universitas maupun fakultas. 

Jumlah dosen yang mendaftarkan 

karya ilmiahnya dalam bentuk Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) masih 

rendah. 

 Jumlah karya dalam bentuk 

Teknologi Tepat Guna masih 

rendah 

Opportunities (O) - Peluang Strategi S-O Strategi W-O 

Adanya hibah penelitian 

kerjasama dengan pihak dalam 

dan luar negeri. 

 

 

 

 

Mengoptimalkan potensi kualifikasi 

guru besar dan lulusan S3 yang 

menyebar di setiap fakultas untuk 

mendapatkan hibah penelitian 

kerjasama luar negeri dan dalam 

negeri. 

 

Mengoptimalkan potensi kualifikasi 

guru besar dan lulusan S3 untuk 

mendiseminasikan hasil penelitian dan 

luaran penelitian lainnya pada tingkat 

internasional dan nasional. 

1. Mengoptimalkan Lemlit dan 

Puslit untuk mengakses informasi 

sumber dana dari dalam danluar 

negeri untuk kegiatan penelitian.  

2. Mengoptimalkan potensi 

kualifikasi guru besar dan jumlah 

lulusan S3 untuk berperan sebagai 

keynote speaker dalam pertemuan 

Peningkatan insentif (reward) bagi 

dosen yang melakukan: 

1.  Publikasi ilmiah nasional 

terakreditasi dan  internasional 

(Scopus/Thomson). 

2. Keynote speaker. 

3. visiting lecturer 

Ketersediaan informasi sumber 

publikasi hasil penelitian pada 

tingkat internasional maupun 

nasional. 

 

Keterdiaan informasi 

pembiayaan luaran penelitian 

(seminar, pembiayaan sbg 

keynote speaker,  jurnal dan 

buku) pada tingkat nasional 

dan internasional dari 

Kemenristek maupun dari 

insitusi lain 

Sistem disinsentif (punishment) 

bagi dosen yang tidak melakukan 

penelitian dan menghasilkan luaran 

penelitian berdasarkan Key 

Performance Indicator (KPI) 
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Peningkatan jumlah 

pembiayaan dana penelitian 

dari DP2M. 

. 

 

ilmiah tingkat internasional, 

nasional  dan lokal. 

3. Memfasilitasi pendaftaran luaran 

penelitian para dosen untuk 

mendapatkan HKI. 

 

Mendorong dosen untuk 

mengoptimalisasikan dana 

penelitian internal, DRPM dan dari 

sumber lain.  

Tersedia Lembaga HKI untuk 

membantu peneliti 

mendapatkan paten dan hak 

cipta. 

Memfasilitasi pendaftaran luaran 

penelitian para dosen untuk 

mendapatkan HKI 

Memperkuat jalur koordinasi antara 

Lemlit dan HKI untuk 

mendapatkan paten dan hak cipta 

Threaths (T) - Ancaman Strategi S-T Strategi W-T 

Peningkatan kualitas luaran 

penelitian dari Perguruan 

Tinggi lain. 

Meningkatkan kemampuan dosen 

melaksanakan penelitian dan luaran 

penelitian dengan sumber dana dari 

dalam dan luar negeri, baik pada 

tingkat nasional maupun internasional. 

 

Perubahan dari PT yang 

berorientasi pada pendidikan dan 

pengajaran menjadi PT dengan 

orientasi penelitian (Research 

University) dengan memasukkan 

unsur penelitian pada setiap 

Renstra Fakultas 

Meningkatnya jumlah proposal 

penelitian yang disetujui  

DP2M pada Perguruan Tinggi 

lain. 

Peningkatan kualitas 

manajemen lembaga penelitian 

pada Perguruan Tinggi lain. 

Optimalisasi sarana dan prasarana 

untuk peningkatan kualitas manajemen 

penelitian 

Kesinambungan kerja sama 

antara PT dan PT di dalam dan 

Luar Negeri pada Perguruan 

Tinggi lain yang terhubung erat 

dengan kegiatan penelitian. 

Meningkatkan kemampuan guru besar 

dalam memanfaatkan kerjasama Unpas 

dengan perguruan tinggi dalam dan 

luar negeri. 

Guru besar  dan lulusan S3 wajib 

memanfaatkan MoU sebagai hasil 

kerja sama dengan institusi dan PT 

di dalam dan Luar Negeri. 

Perguruan Tinggi lain 

menyediakan dana internal 

yang besar untuk kegiatan 

penelitian 

Evaluasi berkala tentang kelayakan 

dana internal untuk kegiatan penelitian. 

Mengoptimalkan dosen untuk 

mendapatkan dana internal 

publikasi ilmiah yang diterbitkan 

oleh jurnal Scopus/Thompson. 

Perguruan tinggi lain telah 

mengaplikasikan Key 

Performance Indicator (KPI) 

bagi dosen, sehingga 

mendorong dosen untuk 

menghasilkan karya ilmiah.  

Melaksanakan koordinasi yang lebih 

baik dengan Puslit agar dosen 

melaksanakan dan menyerahkan 

laporan penelitian yang dilengkapi 

dengan data luaran penelitian  kepada 

Lemlit. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian dosen dan dievaluasi 

secara berkala. 

 

Sumber; Dokumen Lembaga Penelitian, 2016 
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BAB III 

GARIS BESAR RIP UNIT KERJA 

 

3.1.     Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

3.1.1.  Tujuan  

           Tujuan kegiatan penelitian di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas 

Pasundan adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan Lembaga Penelitian sebagai pusat riset di bidang ilmu, pengetahuan, 

serta pusat pengembangan teknologi yang berkualitas 

2. Menghasilkan berbagai karya penelitian yang bermanfaat dan mampu 

memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan di tingkat lokal, nasional dan 

internasional 

3. Memanfaatkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmu, 

pengetahuan dan teknologi secara akademis, professional dan berbudaya. 

4. Membangun kerjasama dengan berbagai institusi pemerintah, swasta, perguruan 

tinggi, baik nasional maupun internasional. 

 

3.1.2. Sasaran  

      Berdasarkan kondisi internal dan eksternal, maka dapat dikemukakan sasaran 

untuk mencapai tujuan Lemlit Unpas: 

 Mengoptimalkan potensi kualifikasi guru besar dan jumlah lulusan S3 yg 

menyebar di setiap fakultas untuk mendapatkan hibah penelitian kompetitif. 

 Mengoptimalkan Lembaga Penelitian dan Puslit untuk mengakses informasi 

sumber dana dari instansi lain untuk kegiatan penelitian.  

 Peningkatan insentif (reward) bagi dosen yang melakukan penelitian dan 

publikasi ilmiah. 

 Sistem disinsentif (punishment) bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan 

publikasi ilmiah. 
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 Memperkuat jalur koordinasi antara Lemlit dan Pusat untuk mewujudkan otonomi 

dan desentralisasi penelitian pada masing-masing fakultas. 

 Meningkatkan kemampuan penelitian dalam membuat proposal penelitian dengan 

sumber dana dari dalam dan luar negeri. 

 Meningkatkan jumlah proposal yang dihasilkan untuk diajukan dan mendapatkan 

dana dari dalam dan luar negeri. 

 Mencari peluang kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di dalam dan luar 

negeri. 

 Berorientasi pada perubahan dari Perguruan Tinggi yang berorientasi pada 

pendidikan dan pengajaran menjadi berorientasi pada penelitian (Research 

University) dengan memasukkan unsur penelitian pada setiap Renstra Fakultas. 

 Meningkatkan motivasi dosen untuk melakukan penelitian pada suatu jumlah 

minimum dan dievaluasi secara berkala. 

 

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja 

  Kegiatan penelitian pada dasarnya merupakan titik awal suatu program 

pembangunan sumber daya manusia menuju peningkatan kualitas. Hasil penelitian 

selayaknya menjadi rujukan dari setiap program pembangunan yang dilaksanakan 

secara sistematis dan terencana, sehingga dalam konteks ini peran penelitian dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hayati sangat strategis.  

  Kebijakan dasar penelitian Universitas Pasundan mengacu kepada Visi 

Universitas Pasundan, yang berlandaskan kepada komunitas akademik peringkat 

internasional berbasis kesundaan dan ke-Islaman, yang bertujuan mengamalkan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan relevansi program dengan 

kebutuhan masyarakat,serta melaksanakan kerja sama yang saling menguntungkan 

dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Kebijakan di bidang 

penelitian yang telah dilakukan oleh Universitas Pasundan meliputi empat bidang, 

yaitu: 
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a. Inovasi dalam bidang penelitian yang diarahkan kepada peningkatan kualitas 

penelitian, pengembangan model penelitian, pengembangan sarana dan prasarana 

di bidang penelitian; 

b. Sains dan teknologi untuk menunjang pengembangan penelitian yang 

penerapannya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi ; 

c. Pengembangan penelitian dibidang ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan, 

olahraga, kependudukan, sosial, hukum  dan lingkungan hidup dalam upaya 

peningkatan penelitian yang bertaraf internasional; 

d. Seni, budaya lokal,dan humaniora,dengan mengkaji pelestarian dan pengembangan 

seni budaya tradisional luhur yang ada di Jawa Barat. 

      Kebijakan tersebut diteruskan ke tiap fakultas dan program studi. Program 

penelitian di Universitas Pasundan dikelola oleh Lembaga Penelitian (Lemlit). 

Adapun di tingkat fakultas dikelola oleh pusat penelitian (Puslit). Hubungan Lemlit 

universitas dengan puslit fakultas adalah saling berkoordinasi dalam hal pengelolaan 

penelitian. Penelitian-penelitian yang diajukan oleh setiap dosen diseleksi terlebih 

dahulu oleh Pusat Penelitian fakultas yang diketahui oleh Dekan. Pusat penelitian di 

tingkat fakultas melakukan kegiatan pertemuan setiap semester untuk mengkaji dan 

mengatasi masalah pembinaan penelitian, kemudian mendelegasikan tugas kepada 

dosen untuk melakukan penelitian dan membantu menerbitkan jurnal ilmiah. 

Kebijakan-kebijakan penelitian tersebut dapat diakses dan dilihat dalam situs 

http://lemlit.unpas.ac.id di menu panduan. 

 

3.2.1.  Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 

Peta strategi pengembangan unit kerja dijelaskan berdasarkan input, proses 

dan output pada diagram berikut ini:  

 

 

 

 

http://lemlit.unpas.ac.id/
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Gambar 3.1. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 

3.2.1.1. Input 

1) Sumber Daya Penelitian 

Sumber daya penelitian tidak hanya peneliti internal dan peneliti asing tetapi juga 

sumber daya pendukung yaitu Tenaga Administrasi dan Teknisi/Laboran 

 

1. Sumber Daya Penelitian: 

1) Peneliti Internal (Guru 

Besar dan S3) 

2) Peneliti Asing (Guru 

Besar dan S3) 

3) Tenaga Administrasi 

4) Teknisi/Laboran 

2. Pendanaan 

1) DRPM 

a. Penelitian 

Desentralisasi 

b. Penelitian 

Kompetitif 

Nasional 

2) Non Dilitabmas 

a. Internal Unpas 

b. Pemerintah 

c. Swasta/Industri 

d. Lembaga 

Multilateral. 

e. Lembaga Nirlaba 

f. Sumber Dana 

Lainnya 

3. Kelembagaan Penelitian 

1) SK Pendirian 

2) Kelayakan ruang kantor 

Lemlt 

a. Ruang pimpinan 

b. Ruang administrasi 

c. Ruang penympanan 

arsip 

d. Ruang pertemuan 

e. Ruang seminar 

f. Website Lemlit 

4. Sarana Pendukung 

1) Pusat studi kajian 

2) Laboratorium/Studio 

3) Sentra HKI 

4) Inkubator hasil riset 

5) Lahan/Kebun 

percobaan 

INPUT PROSES OUTPUT 

Manajemen Penelitian 

1. Forum Ilmiah; Penyelenggaraan 

forum ilmiah (Seminar/Lokakarya) 

1) Internasional 

2) Nasional 

3) Regional (Lokal) 

2. Manajemen Penelitian 

1) Penjaminan mutu dan SDM 

2) Rekrutment Reviewer Internal 

3) Desk Evaluation Proposal 

4) Seminar pembahasan proposal 

5) Penetapan pemenang 

6) Kontrak penelitian 

7) Monitoring dan evaluasi (Monev 

internal) 

8) Seminar hasil penelitian internal 

9) Pelaporan hasil penelitian 

10) Tindak lanjut hasil penelitian 

(Jurnal, HKI dan TTG) 

11) Kegiatan pelatihan 

12) Sistem penghargaan (Reward) 

 

1. Luaran Penelitian 

1) Publikasi Ilmiah 

a. Internasional 

b. Nasional terakreditasi 

c. Nasional tidak terakreditasi 

2) Pemakalah dalam forum 

Ilmiah (Pembicara Biasa) 

a. Internasional 

b. Nasional 

c. Regional 

3) Pembicara Utama 

(Keynote/Invited Speaker) 

a. Internasonal 

b. Nasional 

4) Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

a. Paten 

b. Paten Sederhana 

c. Hak Cipta 

d. Merek Dagang 

e. Rahasia Dagang 

f. Desainproduk industri 

2. Luaran Penelitian Lainnya: 

1) Teknologi Tepat Guna 

2) Model/Prototype 

3) Desain/Karya Seni 

4) Rekayasa Sosial 

5) Buku Ajar/Buku Teks (ber-

ISBN) 

3. Revenue Generating 

1) Jumlah dana yang diperoleeh dari 

kegiatan non-penelitian. 

2) Jumlah dana yang diperoleh dari 

unit bisnis hasil riset. 

PUSLIT 

DIVISI KERJA SAMA 

INTERNASIONAL (DKI) 
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2) Pendanaan 

Penelitian yang mempunyai kekhasan atau menghasilkan sesuatu yang inovatif 

akan diberi dana untuk mendapatkan paten hasil penelitian, hal tersebut dapat 

memotivasi dosen untuk lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian. 

Universitas Pasundan telah memberikan pendanaan untuk kegiatan penelitian 

sesuai dengan surat keputusan rektor nomor: 24/Unpas.R/SK/Q/II/2012 tentang 

pendanaan kegiatan penelitian di lingkungan Universitas Pasundan serta Standard 

Operating Prosedure (SOP) nomor dokumen UNPAS-PM-09.01 tentang panduan 

dan dana penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas 

Pasundan meliputi: 

e. dana rutin dari Universitas Pasundan; 

f. dana yang bersumber dari DP2M Dikti;dan 

g. dana bantuan dan Kerjasama. 

Dalam beberapa tahun terakhir Universitas Pasundan  telah mendapatkan 

kesempatan memperoleh pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

bersumber dari perusahaan-perusahaan swasta, BankJabar dan Banten, BRI, BNI 46, 

Ba n k Mandiri, PTPN VIII, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang, PT Pelindo 1,2,3,4. 

Sumber pendanaan ini dapat dimanfaatkan dosen untuk kegiatan penelitian. 

Kebijakan dasar penelitian Universitas Pasundan dilakukan dengan cara 

menyesuaikan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Pasundan yang meliputi 

antara lain, arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian, pola kerja sama dengan 

pihak luar, pendanaan serta sistim kompetisi. 

Dalam rangka pencapaian kualitas dan unggulan dalam penelitian seperti 

tertuang dalam misi Universitas Pasundan dan digariskan pada Renstra 2013-2017, 

kegiatan penelitian diarahkan dan difokuskan pada pendekatan disiplin ilmu seperti 

tertuang dalam SK Rektor Nomor: 49/Unpas.R/SK/Q/V/2012 tentang arah dan fokus 

penelitian di lingkungan Universitas Pasundan. Contoh seorang dosen di fakultas 

ekonomi melakukan penelitian di pasar modal. Hasil kajian tersebut selanjutnya 

dipergunakan sebagai salah satu bahan perkuliahan untuk mata kuliah analisis 
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fortopolio dan manajemen investasi, sehingga mahasiswa fakultas ekonomi  lebih 

memahami masalah-masalah empiris investasi di pasar modal. Dosen di fakultas 

hukum melakukan penelitian tentang kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili, 

dan memutus perkara pidana di suatu pengadilan negeri. Hasil kajian tersebut dapat 

dipergunakan sebagai salah satu bahan perkuliahan untuk mata kuliah hukum pidana 

dan hukum acara pidana, sehingga mahasiswa fakultas hukum lebih memahami 

masalah-masalah empiris seorang hakim ketika memeriksa, mengadili dan, memutus 

perkara pidana di suatu Pengadilan Negeri.  

Jenis dan rekam jejak penelitian dituangkan dalam pedoman dan kebijakan 

tentang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi salah satunya tentang penelitian. 

Dalam pedoman kebijakan penelitian terdapat jenis dan rekam jejak kegiatan 

penelitianyang dilakukan oleh lembaga penelitian (Lemlit) meliputi: 

a. penelitian ilmiah meliputi, penelitian di bidang sosial seperti, penelitian di bidang 

agama, sastra, budaya, hukum, pendidikan, ekonomi; 

b. penelitian terapan seperti penelitian di bidang teknologi untuk keperluan dan 

kepentingan pembangunan; 

c. penelitian institusional untuk kepentingan pengembangan universitas; 

d. menelaah dan/atau menyusun usulan penelitian; 

e. mencari sumber dana bagi usulan penelitian dari berbagai pihak, lembaga maupun 

sivitas akademika; 

f. membina kader tenaga peneliti; 

g. melakukan supervisi proses pelaksanaan penelitian; 

h. menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian; 

i. diseminasi, publikasi dan dokumentasi hasil penelitian terpilih; 

j. menyusun program/penjadwalan penelitian; 

k. mengembangkan kerjasama di bidang penelitian dengan lembaga/instansi lain di 

dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan konsep pembangunan 

nasional dan/atau wilayah; 

l. perencanaan/penjadwalan penelitian jangka panjang untuk kepentingan 
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pengembangan; 

m. pembinaan tenaga pendidik dan tenaga peneliti muda secara terprogram; 

n. desiminasi hasil penelitian sivitas akademika terpilih serta perancangan penerapan 

hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat; 

o. membina pusat penelitian; 

p. melaksanakan  kerja sama penelitian di dalam maupun diluar negeri; 

q. meningkatkan budaya meneliti dosen; 

r. meningkatkan jumlah dan mutu penelitian; 

s. meningkatkan peran dan kinerja dalam penelitian dosen; 

t. meningkatkan kolaborasi penelitian berbagai ilmu di lingkungan Universitas 

Pasundan; 

u. meningkatkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing tinggi; 

v. meningkatkan penelitian dosen yang dipublikasikan secara luas (nasional dan 

internasional), dan 

w. menyelenggarakan research week. 

Kegiatan tersebut dia tas sebagai tanda bahwa Lembaga Penelitian mempunyai 

rekam jejak penelitian yang terarah dan terukur sesuai dengan visi dan misi 

Universitas Pasundan.  

 

3.2.1.2. Proses 

Kerjasama dengan Pihak Luar merupakan bagian penting dalam strategi 

pengembangan unit kerja. Universitas Pasundan telah melakukan kerja sama di 

bidang penelitian dengan pihak luar seperti dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota,bLembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 

lembaga lembaga non departemen. Kerjasama itu dituangkan dalam bentuk MoU atau 

MoA, kemudian ditindak lanjuti dengan melaksanakan penelitian. 

   Pola kerjasama dengan pihak luar dilakukan untuk membantu dosen dalam hal 

pendanaan kegiatan penelitian, sehingga kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi 
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sebagai tugas pokok seorang dosen dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu 

membantu juga dalam hal kenaikan pangkat dan jabatan fungsional seorang dosen. 

 

3.2.1.3. Output 

  Pengelolaan penelitian dibangun dalam Sistem Informasi yang ditampilkan di 

http://lemlit.unpas.ac.id mulai dari tawaran penerimaan proposal, proses seleksi, proses 

monitoring dan pelaporan. Dengan mekanisme demikian diharapkan kualitas output 

penelitian meningkat. 

Beberapa luaran penelitian yang dihasilkan dosen menjadi acuan penilaian dosen 

dalam kompetisi di tingkat Kopertis maupun di tingkat nasional yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Hal tersebut dilakukan untuk 

menambah semangat para dosen melakukan penelitian sehingga memotivasi dosen 

yang lain melakukan penelitian.  

Bagi dosen yang berhasil memenangkan hibah penelitian akan ditanggung 

kegiatan penelitiannya serta akan dipublikasikan di jurnal ilmiah yang terakreditasi, 

selain itu pihak universitas akan memberikan penghargaan bagi dosen yang berhasil 

meraih kompetisi dalam kegiatan penelitian. 

 

3.2 Formulasi Strategi Pengembangan  

Strategi pengembangan berdasarkan pada komponen input yang terdiri dari 

sumber daya penelitian, pendanaan, kelembagaan penelitian serta sarana pendukung. 

Sedangkan yang menjadi input adalah kualitas manajemen penelitian, sehingga dapat 

menghasilkan luaran penelitian, luaran penelitian lainnya dan revenue generating. 

Formulasi strategi pengembangan berdasarkan pada hasil evaluasi diri dengan 

menggunakan SWOT analysis. Di samping itu strategi pengembangan tetap mengacu 

pada gambaran permasalahan yang ditemui dalam mencapai target IKUP dan analisis 

SWOT adalah sebagai berikut: 

6. Belum optimalnya publikasi ilmiah pada tingkat internasional. 

http://lemlit.unpas.ac.id/
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7. Belum tercapainya target jumlah peran dosen sebagai keynote speaker dalam 

pertemuan ilmiah pada tingkat internasioal, nasional dan lokal. 

8. Target jumlah dosen yang melaksanakan visiting lecturer belum terpenuhi. 

9. Jumlah dosen yang mendaftarkan karya ilmiahnya dalam bentuk Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) masih harus ditingkatkan. 

10. Jumlah karya yang diwujudkan dalam bentuk Teknologi Tepat Guna masih perlu 

ditingkatkan. 

Strategi pengembangan lebih ditujukan pada Sumber Daya Manusia yang 

dimiliki Unpas yang dijelaskan pada diagram sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Stategi Pengembangan Bersasarkan Analisis  SWOT 

     Kondisi Internal       

(IFAS) 

Strengths (S) - Kekuatan Weakness (W) - Kelemahan 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Eksternal  

(EFAS) 

Kumlah kualifikasi guru besar dan 

lulusan S-3 yang menyebar di setiap 

fakultas 

Belum optimalnya publikasi ilmiah 

pada tingkat internasional. 

 

Sarana dan prasarana fisik pendukung 

penelitian pada setiap fakultas sesuai 

dengan bidang ilmunya 

Belum tercapainya target jumlah 

dosen sebagai keynote speaker 

dalam pertemuan ilmiah tingkat 

internasioal, nasional dan lokal. 

Terdapat Pusat Penelitian (Puslit) pada 

masing-masing fakultas di Universitas 

Pasundan 

Target jumlah dosen yang 

melaksanakan visiting lecturer 

belum terpenuhi. 

Unpas memberikan bantuan dana 

penelitian yang memadai, baik di 

tingkat universitas maupun fakultas. 

Jumlah dosen yang mendaftarkan 

karya ilmiahnya dalam bentuk Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) masih 

rendah. 

 Jumlah karya dalam bentuk 

Teknologi Tepat Guna masih 

rendah 

Opportunities (O) - Peluang Strategi S-O Strategi W-O 

Adanya hibah penelitian 

kerjasama dengan pihak dalam 

dan luar negeri. 

 

 

 

 

Mengoptimalkan potensi kualifikasi 

guru besar dan lulusan S3 yang 

menyebar di setiap fakultas untuk 

mendapatkan hibah penelitian 

kerjasama luar negeri dan dalam 

negeri. 

 

Mengoptimalkan potensi kualifikasi 

guru besar dan lulusan S3 untuk 

mendiseminasikan hasil penelitian dan 

luaran penelitian lainnya pada tingkat 

Peningkatan insentif (reward) bagi 

dosen yang melakukan: 

4.  Publikasi ilmiah nasional 

terakreditasi dan  internasional 

(Scopus/Thomson). 

5. Keynote speaker. 

6. visiting lecturer 

Ketersediaan informasi sumber 

publikasi hasil penelitian pada 

tingkat internasional maupun 

nasional. 
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 internasional dan nasional. 

4. Mengoptimalkan Lemlit dan 

Puslit untuk mengakses informasi 

sumber dana dari dalam danluar 

negeri untuk kegiatan penelitian.  

5. Mengoptimalkan potensi 

kualifikasi guru besar dan jumlah 

lulusan S3 untuk berperan sebagai 

keynote speaker dalam pertemuan 

ilmiah tingkat internasional, 

nasional  dan lokal. 

6. Memfasilitasi pendaftaran luaran 

penelitian para dosen untuk 

mendapatkan HKI. 

 

Keterdiaan informasi 

pembiayaan luaran penelitian 

(seminar, pembiayaan sbg 

keynote speaker,  jurnal dan 

buku) pada tingkat nasional 

dan internasional dari 

Kemenristek maupun dari 

insitusi lain 

Sistem disinsentif (punishment) 

bagi dosen yang tidak melakukan 

penelitian dan menghasilkan luaran 

penelitian berdasarkan Key 

Performance Indicator (KPI) 

 

Peningkatan jumlah 

pembiayaan dana penelitian 

dari DP2M. 

. 

 

Mendorong dosen untuk 

mengoptimalisasikan dana 

penelitian internal, DRPM dan dari 

sumber lain.  

Tersedia Lembaga HKI untuk 

membantu peneliti 

mendapatkan paten dan hak 

cipta. 

Memfasilitasi pendaftaran luaran 

penelitian para dosen untuk 

mendapatkan HKI 

Memperkuat jalur koordinasi antara 

Lemlit dan HKI untuk 

mendapatkan paten dan hak cipta 

Threaths (T) - Ancaman Strategi S-T Strategi W-T 

Peningkatan kualitas luaran 

penelitian dari Perguruan 

Tinggi lain. 

Meningkatkan kemampuan dosen 

melaksanakan penelitian dan luaran 

penelitian dengan sumber dana dari 

dalam dan luar negeri, baik pada 

tingkat nasional maupun internasional. 

 

Perubahan dari PT yang 

berorientasi pada pendidikan dan 

pengajaran menjadi PT dengan 

orientasi penelitian (Research 

University) dengan memasukkan 

unsur penelitian pada setiap 

Renstra Fakultas 

Meningkatnya jumlah proposal 

penelitian yang disetujui  

DP2M pada Perguruan Tinggi 

lain. 

Peningkatan kualitas 

manajemen lembaga penelitian 

pada Perguruan Tinggi lain. 

Optimalisasi sarana dan prasarana 

untuk peningkatan kualitas manajemen 

penelitian 

Kesinambungan kerja sama 

antara PT dan PT di dalam dan 

Luar Negeri pada Perguruan 

Tinggi lain yang terhubung erat 

dengan kegiatan penelitian. 

Meningkatkan kemampuan guru besar 

dalam memanfaatkan kerjasama Unpas 

dengan perguruan tinggi dalam dan 

luar negeri. 

Guru besar  dan lulusan S3 wajib 

memanfaatkan MoU sebagai hasil 

kerja sama dengan institusi dan PT 

di dalam dan Luar Negeri. 

Perguruan Tinggi lain 

menyediakan dana internal 

yang besar untuk kegiatan 

penelitian 

Evaluasi berkala tentang kelayakan 

dana internal untuk kegiatan penelitian. 

Mengoptimalkan dosen untuk 

mendapatkan dana internal 

publikasi ilmiah yang diterbitkan 

oleh jurnal Scopus/Thompson. 

Perguruan tinggi lain telah 

mengaplikasikan Key 

Performance Indicator (KPI) 

bagi dosen, sehingga 

mendorong dosen untuk 

menghasilkan karya ilmiah.  

Melaksanakan koordinasi yang lebih 

baik dengan Puslit agar dosen 

melaksanakan dan menyerahkan 

laporan penelitian yang dilengkapi 

dengan data luaran penelitian  kepada 

Lemlit. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian dosen dan dievaluasi 

secara berkala. 

 

Sumber; Dokumen Lembaga Penelitian, 2016 
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BAB IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

 

  Sasaran kegiatan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga 

Penelitian Unpas adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Penelitian dan Staf 

untuk mencapai kinerja penelitian yang optimal, yang terdiri dari: 

1. Peneliti Internal; Identifikasi data dari para dosen di lingkungan Universitas  

Pasundan yang telah menempuh jenjang studi S2 dan S3. 

2. Peneliti Asing; Identifikasi dan peningkatan jumlah peneliti asing, yaitu para 

peneliti sebagai mitra kerja para dosen Unpas dalam melaksanakan Kerjasama 

Penelitian dan Publikasi Internasional, maupun yang secara bersama-sama 

meneliti dengan menggunakan payung MoU antara Unpas dengan universitas di 

Luar Negeri.  

3. Tenaga Administrasi; Identifikasi seluruh tenaga administrasi di lingkungan 

Unpas sebagai tenaga pendukung kinerja penelitian. 

4. Tenaga Laboran; Identifikasi seluruh tenaga laboran yang tersebar di seluruh 

laboratorium di lingkungan Unpas. 

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga 

Penelitian Unpas adalah peningkatan jumlah kegiatan penelitian, penulisan buku, 

publikasi ilmiah melalui jurnal dan penerbitan jurnal. 

 

4.1.  Program-Program Bidang Penelitian 

Program-program bidang penelitian berdasarkan pada hasil analisis SWOT 

beserta strategi pengembangannya, yang juga mencerminkan organisasi dan 

manajemen serta indikator capaiannya. Indikator capaian dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.1. Indikator Capaian 

 
NO KOMPONEN 

UNSUR 

KOMPONEN 

TAHUN 

2016 2017 2018 2019 2020 

I 
Sumber daya 

penelitian  
            

1 Peneliti             

1.1 Peneliti Internal  Tingkat Pendidikan S3 Data tersedia Data tersedia Data tersedia Data tersedia Data tersedia 

    Tingkat Pendidikan S2 Data tersedia Data tersedia Data tersedia Data tersedia Data tersedia 

1.2 Peneliti Asing Tingkat Pendidikan S3 2 2 2 2 2 

    Tingkat Pendidikan S2 2 2 2 2 2 

2.1 
Tenaga 

Administrasi 

Semua Tingkat 

Pendidikan 
Ada Ada Ada Ada Ada 

2.2 Teknisi/Laboran 
Semua Tingkat 

Pendidikan 
Ada Ada Ada Ada Ada 

3 
Jumlah 

Penelitian 

DRPR: 

        

    

    Dosen Pemula  2 2 2 2 2 

    
Unggulan Perguruan 

Tinggi  
1 1 1 

1 1 

3.1 
Penelitian 

Desentralisasi 
Hibah PEKERTI  1 2 2 

2 2 

    Produk terapan 40 42 45 50 55 

    Hibah Fundamental 1 1 2 2 2 
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    Hibah Doktor 1 2 3 4 5 

    Hibah Pascasarjana 1 1 1 1 1 

    
Strategis Nasional / 

Stranas 
1 1 1 

1 1 

3.2 
Penelitian 

Kompetitif 

Nasional 

Hibah Kompetensi 1 1 1 

1 1 

    
Kerjasama LN dan 

Publikasi Internasional 
2 2 2 

2 2 

    Penprinas - MP3EI  1 1 1 1 1 

    RAPID 1 1 1 
1 1 

    
Penelitian Unggulan 

Stranas 
1 1 1 

1 1 

4 
Sumber Dana 

Non Ditlitabmas 
        

    

  
Jumlah dana 

penelitian dari 

internal PT, 

pemerintah, 

swasta/industri, 

lembaga 

multilateral, 

lembaga nirlaba 

atau sumber dana 

lainnya (dalam 

bentuk rupiah 

(Rp). 

Internal Perguruan 

Tinggi 
 3.232.500.000,-   3.232.500.000,-   3.232.500.000,-   3.232.500.000,-   3.232.500.000,-  

  Pemerintah Daerah  1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-  

  
Perusahaan 

Swasta/BUMN 
 1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-  

  Luar Negeri  1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-  

  
Pemerintah 

Pusat/Kementerian/Le

mbaga 

 1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-   1.000.000.000,-  

  Lainnya  10.000.000,-   10.000.000,-   10.000.000,-   10.000.000,-   10.000.000,-  
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5 
Kelembagaan 

Penelitian*) 
        

    

    SK Pendirian Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap Lengkap 

    
Kelayakan ruang 

kantor LP/LPPM: 

 

    
    

    - Ruang Pimpinan Layak Layak Layak Layak Layak 

    - Ruang Administrasi Layak Layak Layak Layak Layak 

    
- Ruang Penyimpanan 

Arsip 
Layak Layak Layak Layak Layak 

    - Ruang Pertemuan Layak Layak Layak Layak Layak 

    - Ruang Seminar Layak Layak Layak Layak Layak 

    
− Wibseite Lembaga 

Penelitian 
Data mutakhir Data mutakhir Data mutakhir Data mutakhir Data mutakhir 

6 
Sarana 

Pendukung*) 
        

    

    Pusat Studi/Kajian Ada Ada Ada Ada Ada 

    Laboratorium/Studio Ada Ada Ada Ada Ada 

    Sentra HKI Ada Ada Ada Ada Ada 

    Inkubator Hasil Riset Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Lahan/Kebun 

Percobaan 
Ada Ada Ada Ada Ada 

II 
Manajemen 

Penelitian 
            

1 Forum Ilmiah             

1.1 
Penyelenggaraan 

Forum Ilmiah 

Internasional 1 1 1 1 1 

Nasional 14 14 14 14 14 
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(Seminar/Lokak

arya) 
Regional (lokal) 14 14 14 

14 14 

2 
Manajemen 

Penelitian*) 
        

    

    
Penjaminan Mutu dan 

SDM 
Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Rekruitmen Reviewer 

Internal 
Ada Ada Ada Ada Ada 

    Desk Evaluasi Proposal Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Seminar Pembahasan 

Proposal 
Ada Ada Ada Ada Ada 

    Penetapan Pemenang Ada Ada Ada Ada Ada 

    Kontrak Penelitian Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Monitoring dan 

Evaluasi (Monev) 

Internal 

Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Seminar Hasil 

Penelitian Internal 
Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Pelaporan Hasil 

Penelitian 
Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Tindak Lanjut Hasil 

Penelitian (Jurnal, HKI, 

TTG) 

Ada Ada Ada Ada Ada 

    Kegiatan Pelatihan Ada Ada Ada Ada Ada 

    
Sistem Penghargaan / 

Reward 
Ada Ada Ada Ada Ada 
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III 
Luaran 

Penelitian: 50% 
            

  

Publikasi Ilmiah 

Internasional 4 5 7 11 13 

1 Nasional Terakreditasi 9 10 12 14 15 

  
Nasional Tidak 

Terakreditasi 
10 12 14 

16 18 

  Pemakalah Dalam 

Forum Ilmiah 

(Pembicara Biasa) 

Internasional 11 12 13 14 15 

2 Nasional 20 22 24 26 28 

  Regional 24 25 26 27 29 

3 Pembicara Utama 

(Keynote/Invited 

Speaker) 

Internasional 2 2 2 2 2 

  Nasional 3 3 3 3 3 

  

Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten 1 1 1 1 1 

  Paten Sederhana 1 1 1 1 1 

  
Perlindungan Varietas 

Tanaman 
      

    

  Hak Cipta 20 22 24 26 28 

4 Merek Dagang 1 1 1 1 1 

  Rahasia Dagang 0 0 0 0 0 

  Desain Produk Industri 1 1 1 1 1 

  Indikasi Geografis 0 0 0 0 0 

  
Perlindungan 

Topografi Sirkuit 

Terpadu 

0 0 0 

0 0 

  
Luaran Penelitian 

Lainnya 

Teknologi Tepat Guna 1 1 1 1 1 

  Model/Prototype 1 1 1 1 1 

5 Desain/Karya Seni 1 1 1 1 1 
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  Rekayasa Sosial 1 1 1 1 1 

  
Buku Ajar/Buku Teks 

(Ber-ISBN) 
10 12 14 

15 16 

IV 
Revenue 

Generating: 5% 
            

1 
Jumlah dana yang diperoleh dari kegiatan 

Non – Penelitian 
 500.000.000,-   500.000.000,-   500.000.000,-   500.000.000,-   500.000.000,-  

2 
Jumlah dana yang diperoleh dari Unit Bisnis 

Hasil Riset 
 500.000.000,-   500.000.000,-   500.000.000,-   500.000.000,-   500.000.000,-  
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4.1.1 Optimalisasi Sumberdaya Peneliti dan Staf 

  Sumber daya peneliti merupakan komponen penting dalam mencapai visi 

Lembaga Penelitian untuk dapat bersaing pada tingkat internasional. Program kerja 

berkaitan dengan optimalisasi sumberdaya peneliti dan staf dijelaskan pada tabel 

sebagai berikut: 

          Tabel 4.1.    Program Kerja untuk Optimalisasi Sumberdaya Peneliti  

                             dan Staf 2016-2021   

  

No Indikator Capaian Program 

1 Peneliti Internal   

 Tingkat pendidikan S3 1. Identifikasi data jumlah dosen sebagai peneliti 

internal S3 

2. Rekam data kinerja dosen sebagai peneliti internal 

S3 

 Tingkat pendidikan S2 1. Identifikasi data jumlah dosen sebagai peneliti 

internal S2 

2. Rekam data kinerja dosen sebagai peneliti internal 

S2 

2 Peneliti Asing 1. Identifikasi data jumlah peneliti asing 

2. Rekam data penelitian Kerjasama dan Publikasi 

Internasional (yang didanani DRPM) yang 

melibatkan peneliti asing 

3. Rekam data penelitian dengan menggunankan 

payung MoU peneliti asing 

3 Tenaga Administrasi 

(Semua tingkat 

pendidikan) 

1. Identifikasi data jumlah tenaga administrasi dari 

masing-masing fakultas. 

2. Identifikasi SK tenaga administrasi dari masing-

masing fakultas. 

4 Teknnisi/Laboran; Semua 

tingkat pendidikan 

1. Identifikasi data jumlah teknisi/laboran dari masing-

masing fakultas. 

2. Identifikasi SK tenaga teknisi/laboran dari masing-

masing fakultas. 
 Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 

 

4.1.2 Peningkatan Jumlah Penelitian DRPR 

Lembaga Penelitian berupaya menyusun program peningkatan jumah 

penelitian yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (DRPM) dengan mengacu pada standar X, sehingga perlu ada 
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sosialisasi yang intensif tentang pemahaman standar X kepada para dosen. 

Program kerja disajikan pada table berikut ini: 

          Tabel 4.2.     Program Kerja untuk Peningkatan Jumlah Penelitian DRPM  

                            2016-2021   

  

No Komponen Program 

1. Penelitian Desentralisasi 

 1. Dosen Pemula 1. Identifikasi potensi dosen untuk pengajuan 

proposal penelitian 

2. Menyelenggarakan diskusi berkala di 

lingkungan fakultas  untuk pengayaan 

pengetahuan dalam penyusunan proposal. 

3. Mengadakan konsultasi untuk masing-masing 

dosen yang memerlukan penjelasan teknik 

penyusunan proposal penelitian. 

4. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

5. Presentasi hasil penelitian 

 2. Unggulan Perguruan 

Tinggi 

1. Sama dengan nomor 1 

2. Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi 

binaan 

 3. Hibah Pekerti 1. Sama dengan nomor 1 

2. Menjalin kerjasama dengan tim peneliti mitra 

 4. Produk Terapan 1. Sama dengan nomor 1 

2. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

2. Penelitian Kompetitif Nasional 

 1. Hibah Fundamental 1. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

2. Presentasi hasil penelitian 

 2. Hibah Doktor 1. Sosialisasi scheme kepada kandidat doctor. 

2. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

3. Presentasi hasil penelitian 

 3. Hibah Pascasarjana 1. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

2. Presentasi hasil penelitian 

 4. Strategis 

Nasional/Stranas 

1. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

2. Presentasi hasil penelitian 

 5. Hibah Kompetensi 1. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

2. Presentasi hasil penelitian 

 6. Kerjasama LN dan 

Publikasi Internasional 

1. Identifikasi data berbagai Perguruan Tinggi 

yang telah bekerja sama dengan Unpas pada 
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Divisi Kerjasama Internasional. 

2. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

3. Presentasi hasil penelitian 

 7. Penprinas-MP3EI 1. Menjalin kemitraan dengan kementrian/insitusi 

lain. 

2. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

3. Presentasi hasil penelitian 

 8. RAPID 1. Menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi, 

industri lembaga manufaktur, serta Lembaga 

Litbang Departemen (LPND) 

2. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

3. Presentasi hasil penelitian 

 9. Penelitian Unggulan 

Stranas 

1. Menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi 

serta balai-balai penelitian dan mitra industri. 

2. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

3. Presentasi hasil penelitian 

3. Penelitian di luar DRPM 

 1. Internal Perguruan 

Tinggi 

1. Koordinasi dengan P3M untuk pengembangan 

program penelitian. 

2. Identifikasi scheme dana penelitian yang 

disediakan oleh masing-masing fakultas. 

3. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

 2. Pemerintah Daerah 1. Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. 

2. Identifikasi kerjasama dengan pemerinta yang 

telah dilakukan oleh fakultas maupun program 

studi. (berikut kelengkapan data MoU) 

3. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

 3. Perusahaan 

Swasta/BUMN 

1. Menjalin kerja sama dengan perusahaan 

swasta/BUMN. 

2. Identifikasi kerjasama dengan perusahaan 

swasta/BUMN yang telah dilakukan oleh 

fakultas maupun program studi. (berikut 

kelengkapan data MoU) 

3. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

 4. Luar Negeri 1. Menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi 

atau perusahaan di Luar Negeri berkoordinasi 

dengan Divisi Kerja Sama Internasional. 

2. Identifikasi kerjasama dengan Perguruan Tinggi 

atau perusahaan di Luar Negeri yang telah 
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dilakukan oleh Universitas, fakultas maupun 

program studi. (berikut kelengkapan data MoU) 

3. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

 5. Pemerintah 

Pusat/Kementian/Lemba

ga 

1. Menjalin kerja sama dengan Pemerintah 

Pusat/Kementian/Lembaga. 

2. Identifikasi kerjasama dengan Pemerintah 

Pusat/Kementian/Lembaga yang telah dilakukan 

oleh Universitas, fakultas maupun program 

studi. (berikut kelengkapan data MoU) 

3. Rekam data hasil penelitian mulai dari proposal 

sd laporan akhir penelitian. 

 4. Lainnya - 
              Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 

 

4.1.3 Penataan Kelembagaan Penelitian 

Kelembagaan penelitian merupakan input yang penting dalam 

pengembangan strategi penelitian. Program ini dirancang untuk memudahkan 

kelengkapan administrasi, yang meliputi bukti fisik yang sangat diperlukan 

sebagai bukti otentik. Penataan kelembagaan penelitian dijelaskan pada table 

berkut ini: 

Tabel 4.3. Penataan Kelembagaan Penelitian 

No Komponen Program 

1 SK  Identifkasi berbagai SK yang relevan dengan 

kinerja penelitian. 

2 Koordinasi Memperkuat koordinasi di lingkungan lembaga 

dan Puslit 

2 Website   1. Website dapat dilihat di lemlit.unpas.ac.id  

2. Update data kemajuan kegiatan yang berkaitan 

penelitian yang dapat menunjang capaian 

indikator penelitian. 

3. Penataan data informasi di website. 

4. Menghubungkan informasi antara website 

Lemlit dengan informasi baru dan kemajuan 

jurnal di lingkungan Unpas. 

5. Pembuatan aplikasi berbasis android. 

6. Penambahan fitur website Lemlit menjadi 

bilingual (bahasa Indonesia dan Inggris) 
Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 
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4.1.4 Peningkatan Sarana Pendukung 

Universitas Pasundan secara bertahap meningkatkan sarana dan 

prasarana, karena komponen ini sangat mendukung kegiatan penelitian. Tahap 

awal adalah pendataan untuk pemanfaatan secara optimal. Data tentang sarana 

dan prasarana dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Peningkatan Sarana Pendukung 

No Komponen Program 

1 Pusat Studi/Kajian 1. Identifikasi Pusat Studi/Kajian yang ada di 

lingkungan Unpas. 

2. Rekam data SK pendirian dan laporan kegiatan 

Pusat Studi/Kajian 

2 Laboratorium/Studi 1. Identifikasi Laboratorium/Studi yang ada di 

lingkungan Unpas. 

2. Rekam data SK pendirian dan laporan kegiatan 

Laboratorium/Studi 

3 Sentra HKI 1. Identifikasi jumlah karya yang telah mendapatkan 

HKI 

2. Koordinasi dengan bagian HKI untuk update 

data. 

3. Rekam data 

4 Inkubator Hasil Riset 1. Identifikasi jumlah Inkubator Hasil Riset yang 

ada di lingkungan Unpas 

2. Koordinasi dengan Universitas, Fakultas dan 

Program Studi untuk update data. 

3. Rekam data 

5 Lahan/Kebun Percobaan 1. Identifikasi jumlah Lahan/Kebun Percobaan yang 

ada di lingkungan Unpas 

2. Koordinasi dengan Universitas, Fakultas dan 

Program Studi untuk update data. 

3. Rekam data 
Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 

 

4.1.5 Peningkatan Kualitas Manajemen Penelitian 

Kemampuan menyelenggarakan forum ilmiah dan manajemen 

penelitian menjadi komponen penting dalam kegiatan penelitian, mulai darri 

proses pengajuan proposal, pelaksanaan penelitian sampai menghasilkan 

luaran penelitian. Peningkatan kualitas manajemen penelitian dijelaskan pada 

tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.5. Peningkatan Kualitas Manajemen Penelitian 

No Komponen Program 

1. Penyelenggaraan Forum Ilmiah 

 Internasional 1. Unpas sebagai co–Organizer untuk International 

Conference for the nd Interdisicpinary Studies for Cultural 

Heritage (ISCH) di University of Northern Philippines 

(July, 2016), dimana ISCH pertama dilaksanakan di Unpas. 

2. Koordinasi dengan Fakultas danProgram Studi yang 

menyelenggarakan konferensi internasioal 

3. Rekam data 

 Nasional 1. Menyelenggarakan forum nasional, baik yang didanai oleh 

Menristek Dikti maupun Unpas tentang: 

1) Penulisan proposal penelitian 

2) Tata kelola jurnal 

3) Pemberdayaan Masyaraka 

2. Rekam data 

 Regional (lokal) 1. Lemlit menyelenggarakan roadshow ke Fakultas dan 

Program Studi tentang:  

1) Scheme penelitian yang didanai Dikti. 

2) Penulisan proposal 

3) Pengunggahan data untuk pengajuan scheme penelitian 

4) Diseminasi hasil penelitian 

5) Penulisan Jurnal  Ilmiah 

6) Tata kelola Jurnal 

2. Koordinasi dengan Fakultas dan Program Studi yang 

menyelenggarakan konferensi internasional 

3. Rekam data 

2. Manajemen Penelitian 

 Penjaminan mutu 

dan SDM 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (foto dan laporan kegiatan) 

 Rekruitmen 

Reviewer 

Internal 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan) 

 Desk evaluasi 

proposal 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan) 

 Seminar 

pembahasan 

proposal 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan) 

 Penetapan 

pemenang 

1. Penyempurnaan SOP penyampaian informasi penetapan 

pemenang. 

2. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan, 

SK) 

 Kontrak 

penelitian 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (kontrak penelitian, foto dan laporan kegiatan) 
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 Monitoring dan 

evaluasi (Monev) 

Internal 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan) 

 Seminar Hasil 

penelitian 

internal 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan) 

 Pelaporan hasil 

penelitian 

1. Penyempurnaan SOP kelengkapan pelaporan hasil 

penelitian 

2. Rekam data (proposal, laporan kemajuan dan lapporan 

akhir) 

 Tindak lanjut 

hasil penelitian  

1. Jurnal 

2. HKI 

3. TTG 

1. Rekam data Jurnal 

2. Rekam data HKI 

3. Rekam data TTG 

 Kegiatan 

pelatihan 

1. Penyempurnaan SOP 

2. Jenis pelatihan: 

1) Penulisan proposal 

2) Pengunggahan data untuk pengajuan scheme penelitian 

3) Diseminasi hasil penelitian 

4) Penulisan Jurnal  Ilmiah Nasional 

5) Penulisan Jurnal  Ilmiah Internasional 

6) Pengutipan dengan menggunakan Mendeley 

7) Manuscript writing in English 

8) Tata kelola Jurnal 

3. Rekam data (Surat undangan, foto dan laporan kegiatan) 

 Sistem 

penghargaan 

(reward) 

1. SOP penetapan yang mendapat penghargaan. 

2. Rekam data (Surat pemberitahuan, foto, laporan kegiatan 

dan SK) 
Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 

 

4.1.6 Peningkatan Luaran Penelitian 

Luaran penelitian menjadi komponen penting dalam penilaian kinerja 

penelitian. Output yang dihasilkan harus ditunjang oleh bukti fisik yang valid 

secara lengkap. Program yang berkaitan dengan peningkatan luaran penelitian 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Peningkatan Luaran Penelitian 

No Komponen Program 

1. Publikasi Ilmiah 

 Internasional 1. Sosialisasi source journal internasional yang 

dapat diakses. 

2. Identifikasi dosen yang telah 
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mempublikasikan penelitian pada jurnal 

internasional. 

3. Koordinasi dengan SPM dan P3M untuk 

Mekanisme pemberian insentif. 

4. Rekam data (alamat URL jurnal ybs) 

 Nasional Terakreditasi Sda dengan Publikasi Ilmiah Internasional 

 Nasional Tidak terakreditasi Sda dengan Publikasi Ilmiah Internasional 

2. Pemakalah dalam Forum Ilmiah 

 Internasional 1. Identifikasi dosen sebagai pemakalah  dalam 

forum ilmiah internasional. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk mekanisme 

pemberian insentif. 

3. Rekam data (Surat undangan, materi, sertifikat 

dan foto kegiatan) 

 Nasional 1. Identifikasi dosen sebagai pemakalah  dalam 

forum ilmiah nasional. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk mekanisme 

pemberian insentif. 

3. Rekam data (Surat undangan, materi, sertifikat 

dan foto kegiatan) 

 Regional. 1. Identifikasi dosen sebagai pemakalah  dalam 

forum ilmiah nasional. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk mekanisme 

pemberian insentif. 

3. Rekam data (Surat undangan, materi, sertifikat 

dan foto kegiatan) 

3.  Pembicara Utama (Keynote/Invited Speaker); 

 Internasional 1. Identifikasi dosen sebagai pembicara utama  

dalam forum ilmiah internasional. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk mekanisme 

pemberian insentif 

3. Rekam data (Surat undangan, materi, sertifikat 

dan foto kegiatan) 

 Nasional 1. Identifikasi dosen sebagai pembicara utama  

dalam forum ilmiah nasional. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk mekanisme 

pemberian insentif 

3. Rekam data (Surat undangan, materi, sertifikat 

dan foto kegiatan) 

4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 Paten 1. Identifikasi dosen yang mendapatkan hak 

paten. 

2. Koordinasi dengan bidang HKI untuk update 

rekam data. 

 Paten Sederhana SDA 

 Hak Cipta SDA 
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 Merek Dagang SDA 

 Rahasia Dagang SDA 

 Desain produk Industri SDA 

5. Luaran Penelitian Lainnya 

 Teknologi Tepat Guna SDA 

 Mode/Prototype SDA 

 Desain/Karya Seni, SDA 

 Rekayasa Sosial SDA 

 Buku Ajar/Buku Teks (ber-

ISBN) 

1. Identifikasi dosen yang menulis Buku 

Ajar/Buku Teks (ber-ISBN). 

2. Koordinasi dengan P3M untuk mekanisme 

pemberian insentif 

3. Rekam data (buku ajar) 

4. Menjalin kerjasama dengan penerbit 
Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 

 

4.1.7 Revenue Generating 

Salah satu capaian indikator kinerja penelitian yang penting adalah 

revenue generating yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan yang 

dselenggarakan oleh Pusat Studi/Pusat Kajian/Laboratorium dan Unit Bisnis 

Hasil Riset. 

Tabel 4.7. Revenue Generating 

No Komponen Program 

1 Pusat Studi/Pusat 

Kajian/Laboratorium 

1. Identifikasi  Pusat Studi/Pusat 

Kajian/Laboratorium yang ada di lingkungan 

Unpas serta menghasilkan pendapatan. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk pendataan 

3. Rekam data (SK, laporan kegiatan, foto dan 

laporan keuangan) 

2 Unit Bisnis Hasil Riset 1. Unit Bisnis Hasil Riset yang ada di lingkungan 

Unpas serta menghasilkan pendapatan. 

2. Koordinasi dengan P3M untuk pendataan 

3. Rekam data (SK, laporan kegiatan, foto dan 

laporan keuangan) 
Sumber: Data Lembaga Penelitian Unpas, 2016 

 

4.2. Topik Riset  

1) Tema Riset 

  Tema penelitian didasarkan kepada isu-isu strategis sesuai dengan kelompok 

bidang ilmu pada lingkup fakultas dan penelitian yang telah dilakukan oleh dosen-
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dosen di masing-masing program studi di tingkat fakultas. Terdapat 6 kelompok 

penelitian sesuai dengan fakultas yang ada di Universitas Pasundan, yaitu Ilmu 

Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  Teknologi, Ilmu ekonomi,  Kependidikan serta  

Ilmu Seni dan Budaya. Perumusan topik/tema penelitian dari riset unggulan institusi 

dijelaskan pada tabel berikut ini sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Perumusan Topik Riset dari Riset Unggulan 

Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu 

Strategis 

Konsep Pemikiran Pemecahan 

Masalah 

Topik Riset yang 

diperlukan 

1.  Teknik Penganekaragam

an sumber 

karbohidrat, 

pemanfaatan 

limbah industri, 

mekanisasi 

peralatan 

teknologi pangan 

sederhana. 

 

Kebutuhan SDM 

yang menopang 

kebutuhan primer 

suatu bangsa, 

kecukupan, kualitas, 

ketersediaan bahan 

pangan, 

perkembangan 

teknologi, energi 

dan teknologi 

terbarukan dalam 

era MEA. 

 

Kesiapan teknologi 

dan kualitas 

sumberdaya dalam 

memanfaatkan 

potensi lokal yang 

ada. 

 

1. Ketahanan pangan 

secara luas, teknologi, 

kualitas lingkungan. 

2. Kesehatan dan obat-

obatan 

3. Energi baru dan 

terbarukan 

4. Teknologi informasi 

dan komunikasi 

5. Teknologi dan 

manajemen 

transportasi dan 

material maju 

6. Teknologi dan 

manajemen 

pengelolaan 

lingkungan 

2.  Hukum Akses 

masyarakat 

terhadap bantuan 

hokum 

Bantuan pemecahan 

permasalahan 

dengan 

memanfaatkan biro 

bantuan hukum, 

serta 

optimalisasinya 

dalam era MEA. 

Biro Bantuan 

Hukum 

Pengembangan Biro 

Bantuan Hukum 

3.  Ekonomi Manajemen 

pengelolaan, 

manajemen 

perencanaan, 

manajemen 

pembangunan, 

pembenahan 

keuangan. 

Pengembangan 

kewirausahaan pada 

era MEA 

Melaksanakan 

penelitian ekonomi 

dengan kekuatan 

internal dan 

eksternal. 

Ekonomi kreatif pada era 

MEA. 

4.  Sosial dan 

Politik 

1. Peraturan 

bidang 

lingkungan, 

kesehatan, 

otonomi 

Pentingnya 

kewirausahaan 

untuk 

pengembangan 

KUKM, pelayanan 

1. Pengajuan 

konsep/rancang

an peraturan 

daerah yang 

belum tersusun. 

1. Penyusunan rancangan 

Peraturan Daerah 

mengenai otonomi 

daerah, lingkungan, 

kesehatan, penataan 
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daerah. 

2. Kewirausaha 

an, pelayanan 

publik, 

pengembanga

n masyarakat, 

humas dan 

manajemen 

konflik 

wilayah. 

 

publik yang prima, 

aplikasi konsep 

pengembangan 

masyarakat, 

optimalisasi humas, 

dan pemecahan isu 

manajemen konflik 

strategis. Pemikiran 

ini sangat krusial 

terutama dalam era 

MEA. 

2. Meningkatnya 

penelitian 

tentang 

kewirausahaan, 

pelayanan 

publik, 

pengembangan 

masyarakat, 

humas dan 

manajemen 

konflik. 

bangunan, 

2. Pengembangan 

masyarakat 

3. Kewirausahaan 

4. Humas   

5. Manajemen konflik 

strategis. 

5.  Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidik 

an 

Peningkatan 

kualitas SDM  

Penajaman strategi 

pembelajaran dalam 

era MEA. 

 

Peningkatan daya 

serap pembelajaran 

di kelas. 

 

Model-model 

pembelajaran 

Penelitian tindakan kelas, 

praktek pembelajaran e-

learning. 

6.  Seni dan 

Sastra 

1. Desain 

produk digital  

2. multi media, 

3. industri 

musik. 

4. Creative 

writing 

 

 

1. Desain produk 

agar konsumen 

tertarik dengan 

produksinya 

2. kekinian 

fotografi 

3. Peningktan 

kualitas sastra 

Ketiga komponen 

tersebut sangat 

diperlukan 

pengembangannya 

dalam era MEA. 

Memperkenalkan 

pentingnya desain 

pengembangan 

produk, fotografi 

digital, industry 

muusik dan applied 

linguistic. 

5. Desain pengembangan 

produk. 

6. Fotografi digital 

7. Industri music 

8. Applied linguistic. 

Sumber: Lembaga Penelitian Universitas Pasundan, 2016 

 

8.1.  Riset Unggulan Level Institusi 

       Riset unggulan institusi didasarkan kepada beberapa hal yang telah dikemukakan 

sebelumnya, yaitu Kebijakan Senat Universitas Pasundan, Kebijakan pada Renstra 

Institusi serta kebijakan-kebijakan lain. Hal-hal tersebut menjadi dasar bagi 

penyusunan Riset Unggulan Institusi yang juga dilandasi oleh riset unggulan dari 

masing-masing Pusat Penelitian di tingkat fakultas, dengan dasar penelitian unggulan 

dari setiap fakultas.  Jenis riset unggulan dijelaskan pada tabel  berikut ini: 
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Tabel 4.10. Topik Unggulan dan Bidang Unggulan 

 

No Bidang Unggulan Topik Unggulan Tema Fakultas 

Pendukung 

1 Ketahanan Pangan Kesehatan dan obat-obatan 

dan diversifikasi pangan 

1. Implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG)  industri 

pangan 

2. Efisiensi proses rekayasa dan pengolahan pangan 

3. Peningkatan kualitas proses pengolahan pangan 

4. Peningkatan ketahanan dan keamanan pangan 

5. Pengembangan gizi dan pangan fungsional 

6. Pengembangan alat dan mesin pertanian dan pasca panen. 

1. Fakultas 

Hukum 

 

2. Fakultas  

Ilmu Sosial 

dan Ilmu 

Politik 

 

3. Fakultas  

Ilmu Seni 

Sastra 

 

4. Fakultas 

Teknik 

 

5. Fakultas 

Keguruan 

dan Ilmu 

Pendidikan 

 

6. Fakultas 

Ekonomi 

2 Lingkungan, 

Energi dan 

Kebencanaan 

 

Rekayasa dan pengelolaan 

lingkungan, diversifikasi 

dan Konservasi Energi dan 

Mitigasi Bencana.  

1. Peningkatan sanitasi, 

2. Optimalisasi Sumber Daya Air, 

3. Pengolahan Limbah 

4. Energi baru dan terbarukan 

5. Perencanaan penanggulangan kebencanaan 

3 Ekonomi digital 

dan 

entrepreneurship 

 

Cyber business; business 

preneur  

1. e-marketing,  

2. e-money,  

3. e-accounting 

4. cyber law 

5. cyber media 

6. Implementasi akuntansi sektor  bisnis dan publik 

7. Kerjasama ekonomi internasional 

8. Technopreneur 

9. Sociopreneur 

10. Pemetaan industri 

4 Seni dan desain:  Seni musik, sastra, film dan 

photography 

1. Seni rupa 

2. Seni musik 

3. Seni tari 

4. Sastra dan bahasa 

5. Pagelaran 
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5 Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi (TIK) 

Media dan Computer 

Aided Design (CAD) 

 

1. Kajian media 

2. Komunikasi bisnis 

3. Hubungan Masyarakat 

4. Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan institusi 

pendidikan 

5. Dialektika dan kontestasi pembentukan ruang-ruang 

budaya di Indonesia 

6. Aplikasi pintar dan kecerdasan buatan 

6 Hukum, Politik, 

Sosial-Budaya, 

Agama,  

Kebijakan, Pengembangan 

masyarakat, studi kawasan, 

hukum lokal, nasional dan 

internasional. 

1. Partisipasi masyarakat 

2. Demokratisasi 

3. Keamanan global 

4. Hukum Maritim 

5. Perlindungan hukum dan sosial. 

6. Pembaharuan hukum dan Clinical Legal Education (CLE). 

7. Sistim peradilan 

8. Resolusi konflik dan metode alternatif penyelesaian 

sengketa 

9. Organisasi multilateral 

10. Pengembangan Koperasi dan UMKM, IRT/ KUBE. 

11. Kemiskian dan  Pemberdayaan masyarakat. 

12. Kearifan lokal 

13. Pengembangan perencanaan kawasan perkotaan, pesisir, 

perdesaan, wilayah peri urban, wilayah perbatasan antar 

propinsi, kabupaten/kota dan daerah tertinggal. 

14. Perencanaan jaringan infrastruktur 

7 Transportasi dan 

Logistik 

 

Jaringan infrastruktur, 

teknologi transportasi, 

warehouse, 

1. Pengembangan kendaraan pedesaan. 

2. Pengembangan kendaraan fungsi khusus 

3. Pengembangan alat transportasi masal pintar dan ramah 

lingkungan 

4. Pengembangan kendaraan hankam serta sistem peralatan 

dan komponennya. 

5. Teknologi dan manajemen transportasi bulk enerji 
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8 Pendidikan dan 

osial humaniora 

1. Pengembangan inovasi 

Pendidikan dan 

pembelajaran yang 

berkualitas dan 

berkarakter. 

2.  Pengembangan 

kelembagaan dan 

kebijakan pendidikan 

3. Literasi sain dan 

teknologi 

1. Pengembangan kurikulum 

2. Inovasi pembelajaran 

3. e-learning, 

4. Evaluasi pembelajaran 

5. Pengembangan profesionalisme pendidik  

6. Pengembangan laboratorium pendidikan 

7. Literasi pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi 

serta masyarakat. 

8. Pendidikan entrepreneurship 

Sumber: Lembaga Penelitian, 2015 

 

Riset Unggulan Institusi dijabarkan kembali pada Puslit sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh masing-

masing Puslit dengan mengedepankan tahapan penelitian yang diharapkan dapat mengarah kepada publikasi hingga 

pemasaran produk. Riset unggulan mengacu pada Peta jalan riset (roadmap) mengacu pada peta jalan Universitas Pasundan 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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Gambar 4.1. Roadmap Lembaga Penelitian Unpas 

 

Pembelajaran Unggul

(Research and Deveopment)

2003-2007

Pembelajaran dan Pelayanan Bermutu

(Teknologi)

2008-2012

Berdaya Saing Regional

(Produk)

2013-2017

Berdaya Saing Internasional 
(Market) 

2018-2021 
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Beberapa tahapan penelitan dapat berdampak pada timbulnya penelitian lain 

yang dapat dilakukan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga terjadi penelitian secara 

berkesinambungan. Tidak semua penelitian memiliki tahapan dari mulai riset dan 

pengembangan, proses produksi hingga tingkat pemasaran. Tahapan penelitian 

disesuaikan dengan sifat atau kajian penelitian itu sendiri. 

1.4.  Penelitian Level Puslit 

        Riset level pada Pusat-Pusat Penelitian yang ada di Fakultas merupakan 

penjabaran dari riset unggulan institusi yang mempertimbangkan desentralisasi 

penelitian. Sistem desentralisasi Lembaga Penelitian kepada Pusat penelitian pada 

level fakultas menyebabkan terakomodasinya jenis-jenis penelitian yang lebih 

spesifik serta sesuai dengan latar belakang pendidikan dosen peneliti. 

  Sesuai dengan visi misi Lemlit, setiap tema penelitian dosen pada masing-

masing fakultas mengacu pada roadmad untuk menyongsong periode tahun 2018-

2021, dimana luaran hasil penelitian harus sampai pada tahap market, yang mampu 

berdaya saing pada tingkat internasional, terutama dalam memasuki eraMasyarakat 

Ekonomi Asean (MEA). Tabel berikut menggambarkan pusat-pusat penelitian yang 

mengembangkan topik-topik penelitian secara lebih jauh pada tingkat fakultas dan  

Program Studi. 
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Lembaga 

Penelitian

Puslit Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik

Puslit Ilmu Hukum

Puslit Teknologi 

dan Manajemen 

Industri

Puslit Ilmu 

Ekonomi dan 

Manajemen

Puslit Pendidikan 

dan BKM

Puslit Ilmu Seni

1. Pemetaan industri

2. Implementasi Teknologi Tepat Guna industri pangan

3. Efisiensi proses pengolahan pangan

4. Peningkatan kualitas proses pengolahan pangan

5. Pengembangan produk KUKM melalui peningkatan kualitas pengrajin

6. Aplikasi penataan ruang lingkup Jawa Barat

7. Peningkatan kompetensi bidang IT

8. Penelitian lingkungan

1. Penelitian ekonomi Islam

2. Penelitian manajemen pengelolaan

3. Penelitian manajemen perencanaan

4. Penelitian manajemen pembangunan

5. Penelitian pembenahan keuangan/akuntansi

1. Penelitian kewirausahaan

2. Penelitian pengembangan masyarakat

3. Penelitian mengenai hubungan masyarakat

4. Penelitian terhadap pelayanan publik

5. Penelitian manajemen konflik perbatasan, konflik pengelolaan sumberdaya

1. Peneilitian naskah akademis bagi rancangan peraturan daerah

2. Penelitian inventarisasi hukum positif

3. Penelitian azas hukum konstitutif dan regulatif

4. Penelitian sinkronisasi hukum vertikal dan horisontal

1. Penelitian eksperimental

2. Penelitian korelasional

3. penelitian kausal komparatif

4. Penelitian survey

5. Penelitian kualitatif

6. Penelitian historis

7. Penelitian Tindakan Kelas 

1. Penelitian industri kreatif

2. Penelitian desain produksi

3. Penelitian digital multi media

4. Penelitian industri musik

5. Penelitian “applied linguistic”

 

Gambar 4.2.   Tema Penelitian pada Masing-Masing Fakultas 

Pada intinya tema dari masing-masing fakultas untuk mencapai visi lemlit 

untuk mewujudkan  penelitian yang bertaraf internasional mengacu pada pemecahan 

masalah dalam menghadapi era MEA dengan mengembangkan ekonomi dan bisnis 

pada era cyber. 
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Tema penelitian sesuai dengan unggulan bidang penelitian berdasarkan data 

dari PUSLIT sebagai wakil fakultas, serta roadmap yang ditetapkan oleh Lembaga 

Penelitian Unpas adalah: “Produk dan Teknologi Tepat Guna Berbasis 

Masyarakat Global dengan Mengusung Nilai ke-Sundaan dan ke-Islaman”. 

4.5. Pengukuran Kinerja 

Key Performance Indicator (KPI) terdiri dari: 

1. Sumber Daya Peneliti dan Staf 

1.1.  Peneliti Internal; Tingkat pendidikan S3 dan tingkat pendidikan S2 

1.2.  Peneliti Asing; Tingkat pendidikan S3 dan tingkat pendidikan S2 

1.3. Tenaga Administrasi; Semua tingkat pendidikan 

1.4. Teknnisi/Laboran; Semua tingkat pendidikan 

2. Jumlah Penelitian (DRPR) 

2.1. Penelitian Desentralisasi 

2.1.1. Dosen Pemula 

2.1.2. Unggulan Perguruan Tinggi 

2.1.3. Hibah Pekerti 

2.1.4. Hibah Produk Terapan 

2.2. Penelitian Kompetitif Nasional 

2.2.1. Hibah Fundamental 

2.2.2. Hibah Doktor 

2.2.3. Hibah Pascasarjana 

2.2.4. Strategis Nasional/Stranas 

2.2.5. Hibah Kompetensi 

2.2.6. Kerjasama LN dan Publikasi Internasional 

2.2.7. Penprinas-MP3EI 

2.2.8. RAPID 

2.2.9. Penelitian Unggulan Stranas 

2.3. Penelitian di luar DRPM 
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2.3.1. Internal Perguruan Tinggi 

2.3.2. Pemerintah Daerah 

2.3.3. Perusahaan Swasta/BUMN 

2.3.4. Luar Negeri 

2.3.5. Pemerintah Pusat/Kementian/Lembaga 

2.3.6. Lainnya 

3. Kelembagaan Penelitian 

3.1. SK Pendirian 

3.2. Kelayakan ruang kantor/LPPM 

3.3. Ruang Pimpinan 

3.4. Ruang Administrasi 

3.5. Ruang Penyimpanan Arsip 

3.6. Ruang Pertemuan 

3.7. Ruang Seminar 

3.8. Website   

4. Sarana Pendukung 

4.1.  Pusat Studi/Kajian 

4.2.  Laboratorium/Studi 

4.3.  Sentra HKI 

4.4.  Inkubator Hasil Riset 

4.5.  Lahan/Kebun Percobaan 

5. Manajemen Penelitian 

5.1.  Penyelenggaraan Forum Ilmiah; Inteernasional, Nasional, Regional 

(lokal) 

5.2.  Manajemen Penelitian; Penjaminan mutu dan SDM, Rekruitmen 

Reviewer Internal, Desk evaluasi proposal, seminar pembahasan proposal, 

penetapan pemenang, kontrak penelitian, Monitoring dan evaluasi 

(Monev) Internal, Semminar Hasil penelitian internal, Pelaporan hasil 
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penelitiann, Tindak lanjut hasil penelitian (Jurnal, HKI, TTG), kegiatan 

pelatihan, sistem penghargaan (reward) 

6. Luaran Penelitian 

6.1. Publikasi Ilmiah; Internasional, Nasional Terakreditasi, Nasional Tidak 

terakreditasi. 

6.2. Pemakalah dalam Forum Ilmiah; Internasional, Nasional, Regional. 

6.3. Pembicara Utama (Keynote/Invited Speaker); Internasioanal dan Nasional 

6.4. Hak Kekayaan Intelektual (HKI); Paten, Paten Sederhana, Perlindungan 

Varietas Tanaman, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain 

produk Industri, Indikasi Geografis, Perlindungan Topografi Sirkuit 

Terpadu. 

6.5. Luaran Penelitian Lainnya; Teknologi Tepat Guna, Mode/Prototype, 

Desain/Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku Ajar/Buku Teks (ber-ISBN) 

7. Revenue Generating 

7.1.  Pusat Studi/Pusat Kajian/Laboratorium 

7.2.  Unit Bisnis Hasil Riset 

Variabel tersebut di atas adalah variabel yang sangat penting dalam pencapaian 

kinerja Lembaga Penelitian, sehingga dapat mendorong Universitas Pasundan 

menjadi Research University.    
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BAB V 

RENCANA PELAKSANAAN RIP 

 

5.1. Sumber Dana 

            Pelaksanaan RIP untuk tercapainya indikator kinerja penelitian pada dasarnya 

sangat tergantung pada sumber dana institusi yang dapat diperoleh antara lain dari  

hibah riset dari swasta, pemerintah, kerjasama luar negeri dan sumber dana lainnya. 

Sampai saat ini Lembaga Penelitian Universitas Pasundan mendapatkan dana 

penelitian dari institusi sebagai berikut: 

1) DRPM 

a. Penelitian Desentralisasi 

b. Penelitian Kompetitif Nasional 

2) Non Dilitabmas 

a. Internal Unpas 

b. Pemerintah 

c. Swasta/Industri 

d. Lembaga Multilateral. 

e. Lembaga Nirlaba 

f. Sumber Dana Lainnya 

 

5.2. Estimasi Dana 

         Estimasi dana penelitian yang dibutuhkan selama periode tertentu 2016 sd 

2021 adalah dengan tersedianya dana penelitian  dari internal Universitas Pasundan 

sebesar  Rp. 3.232.500.000,- yang diperuntukkan bagi: 

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh setiap dosen. 

2. Hibah untuk jurnal yang diterbitkan pada jurnal yang terindex Scopus atau 

Thomson. 

3. Hibah untuk luaran penelitian lainnya. 

4. Biaya operasional Lembaga Penelitian 
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5.3. Perolehan Rencana Pendanaan 

    Lembaga Penelitian Universitas Pasundan sedang meningkatkan sumber 

pendanaan penelitian, sehingga dapat memperoleh dana penelitian diantaranya 

dari: 

1. Universitas Pasundan 

2. Meningkatkan jumlah dan kualitas proposal penelitian yang didanai dengan 

mengoptimalkan dana yang ditawarkan oleh Direktorat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (DP2M). 

3. Kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Kota/Kabupaten), 

Badan Litbang Penelitian, dsj. 

4. Meningkatkan jejaring penelitian dengan Lembaga Swadaya Penelitian. 

5. Meningkatkan jejaring penelitian dengan Corporate Social Responsibility 

(CSR). 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Keberlanjutan RIP 

        Keberlanjutan RIP Lembaga Penelitian Universitas Pasundan mengacu pada 

Surat Keputusan Senat Universitas Pasundan Nomor 49/Unpas.R/SK/Q/VI/2009 

tentang Kebijakan Pengembangan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat di 

Lingkungan Universitas Pasundan yang menetapkan: 

1. Peningkatan kerjasama dengan pihak luar Universitas Pasundan, baik dengan 

Perguruan Tinggi maupun instansi di dalam negeri maupun di luar negeri. Setiap 

MoU yang dihasilkan diupayakan berkesinambungan bermanfaat bagi para dosen, 

serta dapat menghasilkan luaran penelitian yang signifikan. 

2. Setiap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hasilnya perlu 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan akan memperoleh penghargaan serta 

bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun institusi. Penghargaan diberikan pada 

saat perhitungan angka kredit untuk kenaikan kesetaraan. 

3. Penghargaan diperlakukan pula bagi para peneliti berupa dana stimulan untuk 

yang dimuat di jurnal ilmiah maupun penulis di mass media yang dananya 

diambil dari dana kepakaran mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas 

(APBU). 

4. Untuk memotivasi para peneliti melakukan penelitian serta hasilnya 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah, pimpinan program studi yang ada di 

lingkungan fakultas masing-masing harus segera melakukan revitalisasi dan 

akreditasi jurnal ilmiah masing-masing program studi sehingga memiliki 

kualifikasi terakreditasi. 

5. Setiap peneliti perlu memahami etika akademik Universitas Pasundan 

sebagaimana terdapat dalam buku etika akademik. 

6. Mengaplikasikan reward dan punishment melalui melalui mekanisme penilaian 

yang mengacu pada Key Performance Indicator (KPI) bagi dosen yang tidak 



79 
 

melakukan penelitian dan tidak menghasilkan luaran penelitian yang signifkan 

bagi Universitas Pasundan. 

      Untuk mencapai keberlanjutan RIP, Lembaga Penelitian Universitas Pasundan 

mengemukakan ilustrasi pada gambar berikut ini, yang  merupakan penjelasan  

Percepatan Program Penelitian dan Revisi Percepatan Program Penelitian dalam satu 

tahap dan dua tahap. Gambar 6.1. menjelaskan tentang Percepatan Program 

Penelitian. 

 

 

Gambar 6.1 . Percepatan Program Penelitian 

         Percepatan Program Penelitian diperlukan dan dilaksanakan pada periode 2016 

sd 2020, karena pada saat ini jumlah capaian luaran penelitian yang diharapkan dari 

tahun ke tahun belum mengalami peningkatan yang signifikan, dalam arti bahwa 

kondisi saat ini realisasi < rencana. Program percepatan untuk mencapai rencana 

dilaksanakan dengan dua alternatif yang dijelaskan pada gambar 6.2. dan 6.3 sebagai 

berikut: 
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Gambar 6.2. Revisi Percepatan Program Penelitian dalam Satu Tahap 

        Gambar 6.2 menunjukkan kegiatan Lemlit Unpas untuk mencapai target capaian 

penelitian jika dilaksanakan berbagai revisi. Revisi rencana 1 menghasilkan suatu 

capaian penelitian yang optimis mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Revisi 

rencana 2 adalah capaian target penelitian yang normal, sedangkan revisi rencana 3 

terjadi jika capaian penelitian masih jauh dari yang diharapkan. Kelemahan 

percepatan ini adalah bahwa dalam jangka pendek diperlukan revisi rencana ataupun 

tindakan korektif yang dapat berakibat pada perubahan target pencapaian. 

        Gambar 6.3. menyatakan program percepatan penelitian dengan dua tahap, yaitu 

Strategi Jangka Pendek dan Strategi Jangka Panjang, yang deinyatakan pada grafik 

berikut: 
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Gambar 6.3. Revisi Percepatan Program Penelitian dalam DuaTahap 

        Lembaga Penelitian Universitas Pasundan lebih memungkinkan melaksanakan 

revisi percepatan program penelitian dalam dua tahap, yaitu:  

A. Strategi Jangka Pendek, yang merupakan revisi 1 dengan kegiatan diantaranya: 

1. Dukungan penuh dari Universitas 

2. Pembenahan manajerial Lembaga Penelitian. 

3. Insentif untuk penulisan proposal, jurnal, penulisan artikel di mass media, 

sebagai pembicara maupun peserta di seminar internasional dan nasional. 

4. Penyelenggaraan seminar skala nasional dan internasional dengan melibatkan 

para dosen. 

 

6.2.  Panitia Penyusun RIP 

        Ucapan terima kasih ditujukan kepada panitia penyusun Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian sebagai berikut: 
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