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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Selama ini penelitian yang dilakukan peneliti di Universitas Widya 

Mataram Yogyakarta (UWMY) sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu dan 
kompetensinya, sehingga amat beragam. Muara penelitian akan  menjadi bias 
jika dikaitkan dengan visi dan misi perguruan tinggi. Oleh karenanya, Rencana 
Induk Penelitian (RIP) untuk lima tahun ke depan sangat diperlukan 
keberadaannya. 

Demikian pula dengan UWMY yang berkedudukan di Yogyakarta, 
tepatnya di nDalem Mangkubumen KT III/237, juga memerlukan RIP. UWMY 
bertugas dan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendayagunakan 
potensi dan kualitas sumber daya manusia seutuhnya yang mempunyai nilai-
nilai luhur kerakyatan dan kebangsaan berdasarkan kebudayaan, baik di 
wilayah Yogyakarta maupun kawasan Nusantara, dengan mengingat pula 
kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal, 
obyektif, dan mempunyai kebebasan akademik. RIP menjadi kebutuhan yang 
harus disegerakan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab UWMY. 

RIP diharapkan dapat memudahkan UWMY dalam memberikan 
kontribusi  pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian, 
agar muara penelitian tidak bias apabila dikaitkan dengan visi dan misi 
perguruan tinggi, sehingga UWMY dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian 
terhadap mutu penelitian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor  44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional  Pendidikan Tinggi.  Ruang Lingkup  Standar Nasional Penelitian  
dalam  Bab III Pasal 43, terdiri atas: 

1. Standar hasil penelitian 
2. Standar isi penelitian 
3. Standar proses penelitian 
4. Standar penilaian penelitian 
5. Standar peneliti 
6. Standar sarana dan prasarana penelitian 
7. Standar pengelolaan penelitian 
8. Standar pendanaan  dan pembiayaan penelitian 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UWMY 

sebagai pelaksana akademik yang menjalankan sebagian tugas pokok dan fungsi 
UWMY di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dituntut  untuk  
aktif berperan dalam mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat. LPPM 
UWMY bertugas melaksanakan koordinasi dan mendokumentasikan pelaksanaan 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk melaksanakan 
tugasnya, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
multidisipliner dan interdisipliner dilaksanakan oleh pusat-pusat penelitian dan 
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pengembangan di lingkungan LPPM UWMY. Untuk kegiatan penelitian yang 
monodisipliner dilaksanakan oleh peneliti pada program studi masing-masing, 
namun dengan prosedur administrasi dan saluran tetap melalui LPPM UWMY.  

LPPM UWMY berusaha untuk selalu proaktif mempersiapkan rencana 
pengembangannya. Rencana pengembangan tersebut ditetapkan untuk periode 5 
tahun ke depan dan telah disahkan oleh Rapat Pimpinan Universitas Widya Mataram 
Yogyakarta diberi nama Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016–2020. RIP UWMY 
adalah rencana strategis bidang  penelitian yang mengarahkan kebijakan pengelolaan 
penelitian bagi sivitas akademika  UWMY. 

RIP menjadi pedoman atau acuan bagi penyelenggaraan penelitian yang 
bertanggung jawab, mulai dari perencanaan program kegiatan penelitian,  
pengelolaan program  penelitian sampai  pada  tahap  implementasi dan pemanfaatan 
hasil penelitian secara akuntabel. RIP UWMY 2016-2020 dirancang sejalan dan 
sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Strategis UWMY 2016–2020. RIP ini  
disusun berdasarkan visi LPPM UWMY yaitu menjadi Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni sesuai dengan keunikan program studi serta dilandasi 
budaya, dengan semangat kewirausahaan  demi kesejahteraan masyarakat pada 
tahun 2020. 

Titik berat RIP UWMY adalah aspek-aspek yang menjadi fokus dalam 
penyelenggaraan dan pengembangan penelitian. RIP ini merupakan bagian rencana 
pengembangan penelitian di lingkungan UWMY untuk periode 2016-2020, sejalan 
dengan Rencana Strategis (Renstra) UWMY 2016-2020. Apalagi saat ini penelitian 
yang dilakukan sivitas akademika UWMY belum optimal dalam memanfaatkan 
kesempatan dan peluang, sehingga kompetensi dan wawasan penelitian perlu 
ditingkatkan. Oleh karenanya, diperlukan RIP. 

Posisi RIP UWMY tahun 2016-2020 berada pada tahapan pemantapan 
dan penguatan. Untuk mewujudkannya, maka LPPM UWMY akan melakukan 
Pemetaan Penelitian Unggulan. Strategi untuk  mencapai  sasaran ini   melalui: 

1. Pengembangan keilmuan  dalam penelitian dengan: 
a. Menentukan ciri khas penelitian pada program studi dalam  

pengembangan  tradisi keilmuan yang berbasis budaya. 
b. Komparasi  ciri khas  penelitian  sejenis  dengan  lembaga  penelitian  lain. 
c. Melakukan capacity building dalam pengembangan  penelitian  dan mutu   

layanan penelitian melalui  sistem tatakelola yang berkualitas. 
d. Program pemberian dukungan fasilitas penelitian dengan kebijakan 

pemberian dukungan finansial  dan nonfinansial. 
2. Pengembangan  tatakelola  layanan  penelitian  yang  bermutu   melalui: 

a. Meningkatkan  dukungan  kepada  peneliti  dan  staf LPPM. 
b. Mempromosikan kesadaran dan visibilitas dengan meningkatkan kualitas 

informasi website dan mengembangkan jurnal-jurnal serta majalah dan/atau 
berkala ilmiah yang mengungkapkan  pencapaian  program-program  di 
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setiap  pusat  penelitian. 
c. Menyederhanakan  proses pengadministrasian  penerimaan  proposal dan 

pelaporan  penelitian. 
d. Meningkatkan kesempatan membuka dan mengembangkan  jejaring  

nasional dan internasional, baik untuk  dosen maupun mahasiswa. 
e. Bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam 

pengembangan  penjaminan  mutu  penelitian. 
f. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga lain dan 

berkomunikasi dengan peneliti tentang  ketersediaan hibah-hibah penelitian 
dan sumber-sumber pendanaan  penelitian  lainnya 
RIP UWMY menjadi komitmen bersama seluruh sivitas akademika yaitu 

fakultas  dan program studi. Oleh karena bersifat  masih berupa garis besar, maka 
untuk selanjutnya RIP perlu dijabarkan dalam berbagai dokumen perencanaan yang 
lebih operasional. Untuk menyusun RIP diperlukan pemahaman yang jelas dan 
mendalam tentang misi dan amanah yang diemban, kondisi lingkungan internal 
(kekuatan dan kelemahan) dan kondisi  lingkungan  eksternal (kesempatan dan 
hambatan). 

RIP disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, kebutuhan bersama untuk 
digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan penelitian di 
lingkungan UWMY, agar hirarki yang telah ditetapkan terintegrasi dengan kebijakan 
penelitian yang ada di program studi masing-masing fakultas. Oleh karenanya, 
dokumen RIP sebagai pedoman penyelenggaraan dan pengembangan UWMY di 
bidang penelitian, disahkan oleh Rektor.  
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BAB II 
LANDASAN PENGEMBANGAN 

 
A. Landasan Kebijakan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (SINAS P3IPTEK) dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem Pendidikan Tinggi yang 
mengatur Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Renstra Kemenristek Dikti tahun 
2015-2019 yang memuat tentang arah kebijakan Kemenristek Dikti yang antara 
lain terkait dengan penelitian, setiap Perguruan Tinggi wajib melaksanakan tri 
dharma khususnya penelitian. 

Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY) sebagai salah satu perguruan 
tinggi di Indonesia berkomitmen pula untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. Hal tersebut tercermin dalam Statuta UWMY Bab III pasal 9 yang 
menyatakan bahwa universitas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat serta mengembangkan Kebudayaan Nasional. Komitmen 
tersebut juga tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UWMY dan 
Renstra universitas yang tertuang dalam penjelasan visi misi yaitu Penelitian 
dikembangkan ke arah penelitian yang menghasilkan nilai tambah (value 
added) bagi pengembangan bidang ilmu sesuai program studinya masing-
masing. Untuk merealisasikan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam 
statuta, RIP dan Renstra sebagaimana dikemukakan diatas, maka perlu disusun 
Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM.  
 

B. Visi dan Misi  Universitas Widya Mataram Yogyakarta 
Sebagaimana tercantum dalam Statuta UWMY bahwa visi dan misi UWMY 
adalah: 
1. Visi  

“Universitas Berbasis Budaya” 
2. Misi  
a. Mengelola lembaga secara profesional, transparan dan akuntanbel 

melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya penelitian 
dan yang bermoral, bermartabat, dan beretika. 

b. Melaksanakan pendidikan untuk menumbuhkan kompetensi ilmu 
pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya dalam bermasyarakat, 
berorganisasi, dan berprestasi di dunia akademik/pendidikan serta 
memiliki moral, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi. 

c. Melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif, dan bernilai luhur 
dalam mengembangkan dan menstrasnformasikan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 
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d. Melaksanakan pengabdian untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 
dan teknologi kepada masyarakat yang berorientasi kewirausahaan. 

e. Menjalin kemitraan dalam kesetaraan untuk memperkuat dan 
mentransformasikan nilai-nilai luhur untuk kepentingan pendidikan, 
ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. 

C. Visi dan Misi LPPM  
1. Visi LPPM  

Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 
sesuai dengan keunikan program studi serta dilandasi budaya, dengan 
semangat kewirausahaan  demi kesejahteraan masyarakat pada tahun 
2020. 

2. Misi LPPM. 
a. Mengelola LPPM secara profesional, transparan, dan akuntanbel 

melalui peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya dalam 
melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 
mengedepankan moral, martabat, dan etika. 

b. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan untuk 
menumbuhkan kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan 
budaya kepada masyarakat dan/atau organisasi. 

c. Melaksanakan penelitian yang kreatif, inovatif, dan bernilai luhur 
dalam mengembangkan dan menstrasnformasikan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

d.  Melaksanakan pengabdian untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan 
dan teknologi kepada masyarakat yang berorientasi kewirausahaan. 

e. Menjalin kemitraan dalam kesetaraan untuk memperkuat dan 
mentransformasikan nilai-nilai luhur untuk kepentingan 
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

D. Tujuan  
Sesuai dengan visi LPPM yaitu menjadi Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan keunikan program studi 
serta dilandasi budaya, dengan semangat kewirausahaan  demi 
kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020, maka semua aktivitas Lembaga 
Penelitian berupaya untuk mencapai tujuan,  yaitu: 

1. Meningkatkan  kualitas  Lembaga Penelitian  sebagai pusat informasi riset. 
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jurnal hasil-hasil penelitian, 

artikel ilmiah dan perkembangan  metode riset terbaru. 
3. Menciptakan iklim dan budaya meneliti dengan berbagai pelatihan 

metodologis baik  pada tingkat pemula  maupun lanjutan. 
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4. Mendorong  kreativitas,  inovasi, dan  produktivitas  dalam meneliti melalui 
berbagai kajian penelitian seperti dalam  penelitian produk terapan,  penelitian  
dosen pemula dan penelitian keilmua n lainnya. 

5. Membentuk kelompok-kelompok kajian yang dikoordinasikan oleh kepala  
pusat studi yang terdiri dari 7 (tujuh) Pusat Studi yaitu: (1) Pusat Studi 
Pengembangan Ekonomi; (2) Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM); (3) 
Pusat Studi Konstitusi; (4) Pusat Studi Arsitektur Tradisional Jawa; (5) 
Pusat Studi Teknologi Pangan; (6) Pusat Studi Pengembangan 
Masyarakat Sipil; dan (7) Pusat Studi Industri Kreatif. 

6. Meningkatkan kemampuan Lembaga Penelitian dalam riset dan 
pengembangannya, serta peningkatan   kualitas  fasilitas  pendukung  dalam  
rangka meningkatkan daya saing dan peluang kerja sama. 

7. Meningkatkan fungsi Lembaga Penelitian sebagai media dan sarana 
komunikasi ilmiah dalam bidang riset yang interaktif dengan komunitas 
masyarakat sesuai dengan perkembangan  isu-isu  terbaru. 

 
E. Kondisi Saat Ini 

LPPM UWMY didukung oleh tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu dengan 
latar belakang pengalaman dalam bidang penelitian meliputi: masalah 
kemasyarakatan, kependudukan, lingkungan, kebijakan publik, kajian wanita dan 
perlindungan anak, pengembangan sumber daya manusia, baik secara 
perseorangan maupun melalui keterlibatannya pada institusi lain. Selain itu, 
tenaga ahli LPPM juga mempunyai kompetensi dalam memberikan pelayanan 
antara lain: konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan dalam 
penyelesaian berbagai masalah (problem solving). 

LPPM merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian, yang 
bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni melalui  penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian. 
LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris dan 
tujuh orang Kepala Pusat Studi. 

Pusat studi merupakan organisasi pelaksana penelitian yang 
mengkoordinasikan dan melaksanakan  penelitian secara sendiri atau bersama-
sama dengan organisasi tertentu. Pusat studi dipimpin  oleh  seorang Kepala Pusat 
Studi  yang diangkat oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPPM. 
Lembaga Penelitian memiliki 7 (tujuh) Pusat Studi yaitu: (1) Pusat Studi 
Pengembangan Ekonomi; (2) Pusat Studi Hak Asasi Manusia (HAM); (3) Pusat 
Studi Konstitusi; (4) Pusat Studi Arsitektur Tradisional Jawa, (5) Pusat Studi 
Teknologi Pangan; (6) Pusat Studi Pengembangan Masyarakat Sipil; dan (7) 
Pusat Studi Industri Kreatif. 
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1. Tenaga Peneliti 
Perkembangan jumlah dosen di UWMY selama lima tahun terakhir adalah 

sebagai berikut: tahun 2012 dosen berjumlah 82 orang; tahun 2013 berjumlah 
72 orang (berkurang karena ada yang pensiun atau meninggal); tahun 2014 
berjumlah 73 orang; tahun 2015 berjumlah 78 orang; dan  pada  tahun  2016 
berjumlah 75 orang. Berikut adalah rincian jumlah dosen selama periode lima 
tahun terakhir berdasarkan jenjang pendidikannya : 

 
Tabel 2.1 Kualifikasi Pendidikan Dosen Tetap 

 
No 

 
Jenjang Pendidikan 

Jumlah  Per Tahun 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 S1 26 20 20 18 3 
2 S2 54 52 51 57 69 
3 S3 2 2 2 3 3 

 Jumlah 82 72 73 78 75 
Dari sejumlah dosen tersebut pada setiap tahunnya telah melakukan 

penelitian. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini. 
 

Tabel 2.2 Jumlah Keterlibatan Dosen UWMY Lima Tahun Terakhir 

Sumber Dana 
Jumlah Dosen (orang) 

2012 2013 2014 2015 2016 
HIBAH UWMY 0 0 0 0 22 
DIPA DITLITABMAS 8 22 26 16 9 
KERJA SAMA 2 15 21 11 1 
SUMBER LAIN 0 11 1 1 2 

Jumlah 10 48 48 28 34 
Berdasarkan data pada Tabel 2.2 di atas, terlihat bahwa keterlibatan 

dosen dalam penelitian dari tahun ke tahun menunjukkan terjadi peningkatan 
jumlah keterlibatan dosen dalam melaksanakan  penelitian. 
 
2. Dana 

Sumber  dana  penelitian  adalah  berasal  dari  dana  universitas,  dan  di  
luar  universitas  yang meliputi Ditlitabmas ( DRPM Kemenristekdikti dan DIPA 
Kopertis Wilayah V), serta kerja sama nasional dan internasional. Jumlah dana 
dan sumber dana penelitian yang dikelola oleh LPPM dapat dilihat pada Tabel 2.3 di 
bawah ini. 
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Tabel 2.3 Pendapatan Dana Penelitian (dalam juta rupiah) 

No. SUMBER DANA 2012 2013 2014 2015 2016 

1. HIBAH UWMY 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 

2. DIPA DITLITABMAS 295,0
0 

319,00 618,00 302,00 216,80 

3. KERJA SAMA 100,00 575,50 3.098,80 1.283,00 245,00 

4. SUMBER LAIN 0,00 27,0
0 

0000 

42,00 23,00 560,00 

JUMLAH 395,00 921,50 3.758,80 1.608,00 1.054,8
0 Tabel di atas menunjukkan jumlah dana penelitian dari tahun 2012 sampai 

dengan 2016 mengalami perkembangan cukup signifikan yang menggambarkan 
aktivitas para dosen tetap dalam melaksanakan kegiatan penelitian.  

 
3. Publikasi Ilmiah 

Hasil sebuah penelitian tidak akan berarti jika tidak terdesiminasi secara luas. 
Oleh karena itu hasil penelitian harus didesiminasi secara luas dengan 
memanfaatkan berbagai sarana publikasi ilmiah, baik pada skala nasional maupun 
internasional. 

Bagi peneliti di lingkungan UWMY, upaya tersebut telah dilakukan dengan  
mengirimkan  sejumlah artikel hasil penelitian ke berbagai jurnal pada skala 
nasional maupun internasional. Akan tetapi, selama kurun waktu tahun 2013 
hingga 2015, tidak ada dosen tetap yang melakukan publikasi di jurnal 
internasional maupun nasional terakreditasi. Secara ringkas,  jumlah  peneliti,  
judul artikel dan jumlah jurnal disajikan pada Tabel 2.4 berikut ini. 

 
Tabel 2.4 Jumlah Peneliti, Judul, dan Jurnal Tiga Tahun Terakhir 

Tahun 
Jumlah 

Peneliti 
Jumlah 

Judul 
Jumlah 
Jurnal 

Level Jurnal 

Internasional 
Nasional 

Terakreditas
i 

Nasional Lokal 

2013 14 15 6 0 0 4 2 
2014 6 5 4 0 0 4 0 
2015 8 6 1 0 0 0 1 
Total 28 26 11 0 0 8 3 

Di samping  itu,  ada  juga  upaya lain yang dilakukan para dosen dalam 
mempublikasikan hasil  penelitian  mereka, yaitu melalui pemaparan makalah  di 
berbagai forum, baik pada tingkat nasional maupun internasional, seperti seminar  
dan konferensi. Dengan keikutsertaan mereka dalam berbagai forum tersebut  
maka hasil penelitian dan pemikiran para dosen tersosialisasi secara luas. 
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Tabel  2.5 Jumlah Peneliti dan Judul Artikel/Proceeding  Tahun 2013 dan 
2014 

 

 
Tahun 

 
Jumlah 
Penulis 

 
Jumlah  
Judul 

Jumlah  Jenis KI Level 
Makalah Prosiding Internas. Nas. 

2013 16 19 7 6 2 10 
2014 13 16 6 5 2 9 
Total 29 35 13 11 4 19 

Data di atas menunjukkan bahwa partisipasi dosen tetap dalam forum 
ilmiah, baik di tingkat nasional maupun internasional sudah cukup baik. Akan 
tetapi masih perlu ditingkatkan lagi karena belum semua dosen tetap 
mempunyai aktivitas dalam forum ilmiah. 
 

F.  Roadmap Penelitian UWMY 
Globalisasi, kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan desentralisasi serta potensi pesaing baru 
akan sangat mempengaruhi kebijakan dalam dunia pendidikan. Di sisi lain, pada 
bidang penelitian terjadi situasi yang belum kondusif dalam memacu penelitian,  
kesempatan yang sudah terbuka belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga 
masih perlu peningkatan penelitian yang memperhatikan keberlanjutan, dengan 
mengangkat masalah lokal-nasional, berlandaskan kearifan lokal (research for 
sustainable development). Prioritas penelitian UWMY sangat berkaitan dengan 
agenda riset nasional, riset dasar, resources, inklusif dan representatif. Hal-hal 
tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan high quality research  
proposal yang marketable  sesuai dengan pendanaan yang tersedia. Tema-tema 
penelitian yang dikembangkan oleh LPPM merupakan payumg utama yang 
memayungi isu-isu strategis. Tema tersebut dihasilkan berdasarkan kekuatan tema-
tema yang menjadi trend penelitian selama lima tahun terakhir. 

Dilihat dari tema penelitian,  maka arah roadmap  penelitian dosen 
UWMY berfokus pada: 1) Pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; 2) 
Ekonomi kreatif dan UKM; 3) Teknologi tepat guna. Berdasarkan pemetaan 
tema tersebut di atas, penelitian dilakukan  seperti  spiral,  yaitu  salah  satu  
penelitian unggulan yang sedang berjalan  menargetkan  menjadi  produk, 
sementara penelitian baru lainnya dimungkinkan untuk dilakukan.  
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G. Analisa SWOT 
1. Bidang  Organisasi Pelaksanaan Penelitian 
Kekuatan 
a. Struktur organisasi LPPM  bersifat organik dan fleksibel,  beratmosfir  team  

work,  antara Kepala Pusat Studi satu dengan  yang  lain sering  saling  
bekerja sama  dalam menyelesaikan  pekerjaan di LPPM. 

b. Secara struktural LPPM mempunyai 7 pusat studi yang bertanggung  jawab 
kepada Ketua LPPM dan dilengkapi dengan tupoksi. Tujuh Pusat Studi 
(PS) tersebut, yaitu PS Pengembangan Ekonomi, PS HAM, PS 
Konstitusi, PS Arsitektur Tradisional Jawa, PS Teknologi Pangan, PS 
Pengembangan Masyarakat Sipil, dan PS Industri Kreatif, 
bertanggungjawab kepada Ketua LPPM. 

c. Posisi strategis UWMY sebagai institusi berbasis budaya yang 
memberikan kontribusi cukup besar dalam melestarikan nilai-nilai 
luhur (bermartabat, bermoral, dan beretika). 

d. Adanya sistem kepemimpinan yang cukup efektif dalam mengarahkan dan 
mempengaruhi  perilaku semua unsur dalam lembaga penelitian, mengikuti 
nilai, norma, etika, dan budaya  organisasi  yang  disepakati bersama. 

e. Sistem kepemimpinan didukung adanya akuntabilitas pelaksanaan tugas 
yang baik, telah dikembangkan Standard Operational Procedure (SOP) 
untuk kegiatan penelitian, meliputi pengajuan usulan, pelaksanaan 
penelitian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 
penelitian. 

f. Memiliki sistem proses penelitian yang efektif dengan waktu yang efisien 
dan tidak  mengurangi  mutu penelitiannya. 

g. Adanya dukungan lembaga yang cukup tinggi kepada para peneliti dengan 
memberikan berbagai pelayanan peneltian seperti penyediaan dana dan 
fasilitas, pelatihan metodologi penelitian, maupun workshop  penyusunan  
proposal penelitian. 

h. Memiliki sistem monitoring dan evaluasi penelitian yang 
berkesinambungan. 
 

Kelemahan 
a. Garis koordinasi antara LPPM dengan fakultas dan program studi dalam 

menentukan  masalah-masalah  penelitian  masih kurang  jelas. 
b. Struktur organisasi LPPM belum sepenuhnya mendukung tugas dan fungsi  

pokoknya; serta masing- masing Kepala Pusat Studi belum  mempunyai staf. 
c. Belum semua dosen memanfaatkan secara optimal sumber dana yang 

berasal dari Hibah UWMY dan sumber lainnya. 
d. Kompetensi dan/atau minat dosen dalam  menulis   artikel  publikasi  

ilmiah  masih rendah. 
e. Penelitian  dosen belum  mempunyai  fokus  yang  jelas. 
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f. Kemampuan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya masih rendah, 
sehingga mengurangi daya saing dalam membuat proposal penelitian 
maupun publikasi  internasional. 

 
Peluang 
a. Sumber dana untuk penelitian dan publikasi sangat terbuka, baik dari 

pemerintah dan sumber lain. 
b. Komitmen  yang  tinggi  dari DRPM kemenristekdikti dalam  pencapaian  

mutu  penelitian  yang transparan dan  akuntabel. 
c. Regulasi dalam bidang peningkatan mutu penelitian memberikan peluang 

untuk ikut berpartisipasi  dalam  pembangunan  pendidikan  nasional. 
d. Pengembangan  program  kerja sama  dengan  perguruan  tinggi, baik  

dalam maupun luar  negeri,  serta dengan  institusi  pemerintah  dan non 
pemerintah. 

e. Hilirisasi hasil penelitian membuka peluang jejaring yang  luas  dengan  dunia  
industri  dan dunia  usaha.  

f. Perkembangan teknologi informasi  dan komunikasi  yang  makin  pesat  dan  
kemudahan akses pendidikan serta sistem layanan penelitian yang makin 
canggih, membuka  peluang  yang  makin  besar bagi Perguruan Tinggi di 
luar negeri memberi layanan penelitian kerja sama jarak jauh dengan UWMY 
serta mempermudah akses untuk publikasi hasil penelitian. 

 
Ancaman 
a. Peningkatan kompetensi peneliti dari perguruan tinggi lain akan 

meningkatkan persaingan untuk   memperoleh dana hibah penelitian. 
b. Tingginya standar persyaratan dari lembaga pemberi dana hibah 

penelitian baik lembaga pemerintah maupun  swasta. 
c. Kompetitor  yang  telah  lebih  dahulu  melaksanakan  sistem  penjaminan  

mutu   penelitian. 
d. Masyarakat yang  makin selektif memilih lembaga penelitian yang berkualitas 

dalam menjalin kerja sama. 
 

2. Bidang  Infrastruktur  Penelitian 
Kekuatan 
a. Posisi UWMY sebagai perguruan tinggi berbasis budaya sangat strategis  

bagi LPPM dan para peneliti untuk mewujudkan penelitian yang 
berkarakter. 

b. Laboratorium sebagai sarana yang digunakan untuk kegiatan penelitian 
telah tersedia, yaitu  Fakultas Teknik memiliki 6 buah laboratorium antara 
lain: 1) Lab komputer (Statistik, Pemrograman, dan Komputasi), 2) Lab 
Proses Produksi, 3) Lab Perancangan Teknik Industri, 4) Studio 
Perancangan Arsitektur, 5) Lab Arsitektur Tradisional Jawa, dan 6) Lab 
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Teknologi Bangunan (Struktur Bangunan dan Fisika Bangunan); Fakultas 
Teknologi Pertanian memiliki 3 laboratorium: 1) Lab Kimia Pangan dan Gizi, 
2) Lab Pengolahan Pangan, 3) Lab Mikrobiologi; Fakultas Ekonomi memiliki 
1 buah laoratorium Komputer; dan Fakultas Hukum juga memiliki 1 
laboratorium Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. 

c. UWMY memiliki beberapa fasilitas pendukung kegiatan penelitian  yang  
cukup memadai. yaitu UPT Komputer, Pusat Teknologi Informasi,  dan 
Perpustakaan Pusat. 

d. UWMY telah memiliki masterplan Pengembangan Fisik yang dibuat pada 
tahun 2016, memuat rancangan pengembangan infrastruktur yang 
disesuaikan dengan pertumbuhan  jumlah  mahasiswa. 

 
Kelemahan 
a. Sarana dan prasarana yang ada sudah memiliki SOP dan SPM (Standar 

Pelayanan Minimal) namun  pelaksanaannya belum terintegrasi. 
b. Belum semua laboratorium berfungsi sebagai research lab, tetapi masih  

berupa teaching lab. 
c. Rencana Umum Tata Ruang (RUTR/Masterplan) UWMY masih dalam 

proses pembangunan sehingga daya dukung terhadap kegiatan penelitian 
masih  belum  optimal. 

d. Belum  memiliki  jurnal  ilmiah  yang  terakreditasi  secara  nasional. 
e. Rendahnya alokasi anggaran  untuk  pemeliharaan  sarana  dan prasarana 

yang mendukung penelitian. 
f. Belum  memiliki  unit   usaha  dan jasa yang  berbasis penelitian. 

 
Peluang 
a. Masyarakat makin membutuhkan layanan penelitian yang mudah diakses 

dan fleksibel. 
b. Teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan solusi bagi  

keterbatasan  sarana  dan prasarana. 
c. Memiliki peluang kerja sama dengan pihak dunia  pendidikan, industri, dan 

usaha. 
d. Pembangunan daerah dan regulasi kebijakan saat ini lebih memanfaatkan 

hasil penelitian. 
 

Ancaman 
a. Kompetisi dalam meraih dana dengan peneliti dari institusi lain 

semakin ketat. 
b. Makin meningkatnya kemampuan lembaga penelitian lain dalam 

menerapkan  TIK menjadi ancaman bagi para peneliti dan LPPM jika tidak 
dinamis. 

c. Derasnya arus  pengembangan  informasi  dan IPTEKS. 
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3. Sumber  Daya Manusia 
Kekuatan 
a. UWMY memiliki staf dosen yang berdedikasi tinggi, yang memiliki reputasi 

layanan proses belajar  dan pembelajaran  serta riset  yang bermutu. 
b. UWMY memiliki beberapa dosen yang berpengalaman dan mempunyai 

reputasi nasional dan internasional  dalam  dunia pendidikan. 
 

Kelemahan 
a. Belum adanya dosen tetap yang berjabatan Guru Besar dan masih 

minimnya jumlah doktor di UWMY. 
b. Keterbatasan ragam bidang keahlian dosen tetap yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan  penelitian. 
c. Beberapa hasil penelitian dosen tetap UWMY sedang dalam proses untuk 

memperoleh  hak  kekayaan intelektual (HKI). 
d. Rendahnya produktivitas penelitian penulisan karya ilmiah, buku ajar, dan 

keikutsertaan  dalam  forum-forum  ilmiah  di dalam  atau luar  negeri. 
e. Rendahnya jumlah SDM yang memiliki wawasan dan kapabilitas bertaraf 

nasional dan internasional. 
f. Belum  adanya sistem  pembinaan  dan pengelolaan  SDM yang baik. 
g. Kurang jeli dalam memanfaatkan peluang dalam memberikan layanan  

penelitian  pada  tingkat  lokal,  regional, nasional  maupun  internasional. 
 

Peluang 
a. Kesempatan kemitraan dengan dunia pendidikan, usaha, dan industri  

serta  institusi  lain akan berdampak  terhadap  peningkatan mutu SDM. 
b. Kesempatan  membangun  kerjasama  dan jejaring  dengan  perguruan  

tinggi   di luar  negeri. 
c. Kerja sama dalam bidang penelitian akan memberikan kesempatan dalam 

pengimplementasian  hasil-hasil penelitian  dalam masyarakat maupun 
dunia industri. 

d. Tawaran hibah penelitian dari lembaga-lembaga dalam negeri dan luar  
negeri. 

e. Kesempatan magang penelitian pada lembaga-lembaga dalam dan luar 
negeri akan memotivasi   untuk  peningkatan  mutu  penelitian. 

 
Ancaman 
a. Belum adanya regulasi tentang kolaborasi peneliti UWMY dengan 

institusi lain untuk meningkatkan kemampuannya. 
b. Nilai jual peneliti dari perguruan tinggi asing dan institusi lain lebih tinggi.  
c. Banyak peneliti pada institusi lain dengan latar belakang pendidikan luar 

negeri memiliki kemampuan networking yang lebih luas dibandingkan 
dengan rata-rata kemampuan peneliti   di UWMY. 



RIP UWMY PERIODE 2016 - 2020  

14 

 

d. Dunia usaha dan dunia industri yang semakin memperkecil anggaran riset 
dan pengembangannya (R&D), memperkecil kesempatan untuk melakukan  
kolaborasi  dalam penelitian. 

 
4. Perkembangan  Penelitian  Lima Tahun  Terakhir 2012-2016 

Kekuatan 
a. Jumlah proposal penelitian yang dibiayai oleh hibah UWMY terus  

mengalami  peningkatan. 
b. Jumlah proposal penelitian dana hibah DRPM Kemenristekdikti mengalami 

peningkatan. 
c. Motivasi dosen untuk melaksanakan penelitian cukup tinggi. 
d. Penelitian yang dilaksanakan dosen sesuai dengan kompetensinya. 

 
Kelemahan 
a. Proposal penelitian yang masuk ke LPPM belum memiliki roadmap atau 

belum sesuai  dengan  roadmap  dan payung  penelitian  fakultas. 
b. Belum optimalnya pusat-pusat studi di fakultas dalam melakukan penelitian 

untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 
sebagaimana visi LPPM. 

c. Jumlah proposal penelitian kompetitif nasional yang dibiayai DRPM 
Kemristekdikti maupun sumber dana lainnya masih  relatif sedikit. 

d. Belum semua dosen melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan 
penelitiannya. 

e. Jumlah artikel hasil penelitian yang dapat terbit dalam jurnal 
internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi masih 
sangat terbatas. 

f. Produk penelitian  yang  memperoleh HKI sangat sedikit. 
g. Jumlah hasil penelitian yang dijadikan sebagai bahan kebijakan pemerintah 

pusat maupun daerah praktis sangat kecil. 
h. Jumlah hasil penelitian yang digunakan untuk memperkaya bahan ajar 

dosen masih belum maksimal. 
i. Masih terbatasnya  dana penelitian  yang  dikelola LPPM UWMY. 
j. UWMY belum memiliki jurnal ilmiah yang terakreditasi. 
 

 
Peluang 
a. Program penelitian dari DRPM Kemenristekdikti dan lembaga lain makin 

banyak dan bervariasi,  dengan  dana per proposal yang semakin besar. 
b. Jumlah dan kualitas penelitian digunakan sebagai dasar penentuan status 

lembaga penelitian  oleh DRPM Kemenristekdikti. 
c. Semakin terbukanya kerjasama penelitian dalam rangka peningkatan  

kapasitas dan kapabilitas intelektual dosen  yang professional. 
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Ancaman 
a. Jumlah proposal penelitian kompetitif nasional Perguruan Tinggi lain yang 

masuk ke DRPM Kemenristekdikti semakin meningkat, yang 
menyebabkan  meningkatnya persaingan  untuk   memperoleh dana hibah 
penelitian. 

b. Berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) sejak Desember 2015 
menyebabkan meningkatnya kompetisi untuk  memperoleh dana hibah 
penelitian internasional. 

 
H. Analisis dan Positioning Kelembagaan 

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas yang meliputi aspek-aspek: (1) 
Organisasi dan Pelaksana Penelitian, (2) Infrastruktur penelitian, (3) Bidang 
Sumber Daya Manusia, dan (4) Perkembangan Penelitian Lima Tahun  Terakhir  
terhadap LPPM UWMY, maka dapat dijelaskan analisis dan posisioning  
kelembagaan  sebagai  berikut. 

1. Bidang  Organisasi dan Pelaksanaan Penelitian 
Dari aspek organisasi dan pelaksanaan penelitian, beberapa indikator  yang  

menunjukkan kekuatan adalah: (1) Struktur organisasi LPPM yang bersifat 
organik dan fleksibel untuk bekerjasama secara teamwork antara  Ketua LPPM, 
Kepala Pusat Studi, dan Staf Administrasi;  (2)  Secara  struktural  LPPM UWMY 
memiliki  tujuh  pusat  studi,  yaitu:  PS Pengembangan Ekonomi, PS HAM, PS 
Konstitusi, PS Arsitektur Tradisional Jawa, PS Teknologi Pangan, PS 
Pengembangan Masyarakat Sipil, dan PS Industri Kreatif. Ketujuh pusat studi 
tersebut bertugas mengembangkan payung-payung penelitian, mengkoordinir 
penelitian, dan memfasilitasi dosen-dosen  melakukan penelitian. Dengan demikian, 
penelitian di LPPM UWMY akan  berjalan dengan baik sesuai hasil roadmap 
penelitian dan menghasilkan penelitian sesuai dengan fokus dan payung-payung 
penelitian yang telah ditentukan. 

Di samping kekuatan di atas terdapat kelemahan  dalam aspek koordinasi 
antara lembaga penelitian dengan fakultas dalam melakukan pembinaan terhadap 
dosen maupun pengelolaan penelitian. Oleh karena itu, harus dikembangkan SOP 
tingkat universitas yang mengatur pengeolaan dan  pelaksanaan  penelitian  baik  
di tingkat  fakultas maupun jurusan/prodi. 

 
2. Bidang  Infrastruktur  Penelitian 

Untuk mendukung pelaksanaan penelitian diperlukan infrastruktur yang 
memadai, sehingga dihasilkan penelitian yang berkualitas. Infrastruktur yang 
dimiliki oleh UWMY antara lain ruang  perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, 
dan pusat teknologi informasi. Infrastruktur tersebut tersebar di berbagai  fakultas, 
antara lain Fakultas Teknik memiliki 6 buah laboratorium, Fakultas Teknologi 
Pertanian memiliki 3 laboratorium, Fakultas Ekonomi memiliki 1 buah laoratorium, 
dan Fakultas Hukum juga memiliki 1 laboratorium. 
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Dengan sarana infrastruktur tersebut, maka diharapkan proses penelitian 
yang dilaksanakan oleh para peneliti UWMY dapat berjalan dengan baik, 
sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang unggul dan dapat dimanfaatkan 
oleh para stakeholder. Di samping kekuatan infrastruktur tersebut, kelemahan 
yang dimiliki adalah kurang lengkapnya peralatan laboratorium, sehingga dosen 
dalam melaksanakan penelitian harus  melakukan  kerja sama dengan instansi 
lain. 

 
3. Sumber  Daya Manusia 

Dalam bidang sumber daya manusia, UWMY belum memiliki Guru Besar, 
tetapi sudah memiliki 3 orang doktor yang kompeten dalam bidangnya masing-
masing. Dengan kondisi tersebut, maka UWMY dapat melaksanakan kegiatan 
penelitian yang didukung oleh SDM yang  kompeten. Sejumlah doktor tersebut 
diharapkan dapat mengembangkan payung-payung penelitian yang merupakan 
ciri khas keunggulan penelitian UWMY, yang kemudian  dikembangkan oleh  para 
peneliti  untuk  dijadikan riset kolaborasi  antara  berbagai  bidang ilmu, sehingga 
dapat dihasilkan penelitian yang strategis yang dapat diimplementasikan dalam 
kegiatan industri dan memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. 

 
I.  Kondisi  yang diinginkan 

Sebagai universitas yang tengah mengembangkan layanan program-program 
akademiknya,   LPPM UWMY memiliki banyak tantangan strategisnya  untuk  dapat  
berkembang  setara  atau  di  atas  perkembangan program-program akademik 
Perguruan Tinggi lainnya. Pada saat yang bersamaan, tuntutan  masyarakat yang 
telah mempercayai institusi ini terus meningkat seiring dengan peningkatan 
tantangan  nasional  maupun  global. Beberapa tantangan strategis yang dapat 
diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
a. Untuk meningkatkan layanan profesional yang prima dalam penelitian, LPPM 

UWMY harus terus mengembangkan keahlian dan hasil penelitian yang 
dibutuhkan menuju status Perguruan Tinggi yang unggul dan kompetetif. 

b. LPPM UWMY harus menyesuaikan dirinya dengan kecepatan kebutuhan 
layanan yang unggul dalam penelitian, dan mengembangkan kebijakan dan 
prosedur yang tepat untuk mempertahankan kesuksesan program-
programnya disamping harus terus mendiversifikasi ketersediaan penelitian  
sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

c. LPPM UWMY harus mengembangkan penelitian berbasis budaya yang 
didasarkan pada nilai-nilai luhur: bermoral, bermartabat, dan beretika. 
Pengembangan penelitian tersebut diimplementasikan pada penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran yang tepat untuk 
memperluas akses dan kesetaraan layanan akademiknya bagi seluruh civitas 
dan masyarakat luas. 

d. LPPM UWMY harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam 
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penelitian, produktivitas, pendanaan agar dapat menarik dan  
mempertahankan  dosen  dan  mahasiswa  yang berkualitas. 

e. Menyediakan program yang menjamin penelitian berkualitas dan kredibel 
dengan tingkat novelty (kebaharuan) yang tinggi dan panjang waktu 
ketercapai yang  tepat  untuk  mencapai kesuksesan profesionalnya. 

f. Menyediakan rencana pemasaran global yang komprehensif, yang dapat 
mempromosikan kontribusi dan pencapaiannya, berbagi tujuan-tujuan masa 
depannya, dan mempublikasikan serta mengkomunikasikannya dengan  
cara  yang  akan  meningkatkan  minat  dan dukungan  untuk   program  
penelitian  yang ditawarkan. 

g. Kejelasan dalam mendefinisikan ukuran-ukuran kesuksesan pencapaian  
tujuan dalam peningkatan mutu penelitian secara profesional, dan   
mengkomunikasikan perkembangan yang ada pada masyarakat akademik 
yang  lebih  luas  melalui  jurnal  dan  publikasi  ilmiah lainnya. 

h. Menempatkan  LPPM  pada  keseteraan dan kesepadanan  dengan 
universitas yang telah lebih dahulu memiliki keunggulan lainya baik pada tingkat 
nasional maupun internasional. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN UNIT KERJA 

 
Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk 5 tahun ke depan, 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal (peluang dan 
tantangan) dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dari UWMY. 
Selain itu, juga didasarkan pada ketersediaan sumberdaya, serta dinamika 
akademis yang berkembang baik di tingkat nasional. RIP ini merupakan 
penjabaran program kerja UWMY bidang penelitian menuju universitas yang 
berbasis budaya dan berguna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang 
optimal. 

Memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, 
dalam 5 tahun ke depan UWMY secara sadar dan berkelanjutan berusaha 
meningkatkan dan memperluas akses penelitian. Penelitian selanjutnya 
diarahkan dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing UWMY di 
bidang penelitian pada tingkat lokal, regional maupun nasional serta 
meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang 
melibatkan mahasiswa. 

LPPM merupakan unit di UWMY yang memiliki fungsi dan tugas 
mengembangkan kebijakan penelitian dan menfasilitasi penelitian dalam upaya 
menuju universitas berbasis budaya. Kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga 
Penelitian  tidak  terlepas  dari  fungsi  dan tugas Lembaga Peneliian.  Fungsi dan  
tugas Lembaga Peneliti dalam mendukung visi universitas sebagai universitas  
berbasis  budaya dapat dilihat  pada gambar model di bawah ini: 
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Gambar 3.1. Model Proses Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Lembaga 

Penelitian UWMY 
 

Kebijakan yang harus dimiliki sebagai pedoman pelaksanaan penelitian 
adalah Rencana induk Penelitian (RIP).  RIP LPPM UWMY ini merupakan program 
kerja yang memuat strategi dalam menuju tahapan pemantapan dan penguatan. 
Dengan demikian RIP ini memuat strategi pengembangan program kerja tahap 
pemantapan dan tahap penguatan 2016-2020.  

Tahap pemantapan yaitu suatu jenjang yang dibuat atau didesain LPPM 
agar sesuai dengan roadmap penelitian yang telah ditetapkan, sedangkan tahap 
penguatan merupakan suatu jenjang kebijakan penelitian yang didesain untuk 
menghasilkan inovasi penelitian yang mempunyai nilai ekonomis dan 
kemanfaatan (value added). 
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A.  Garis Besar Program 
LPPM UWMY membina dan memfasilitasi penelitian dalam rangka 

mendukung visi dan misi UWMY. Untuk mendukung visi dan misi tersebut perlu 
dibuat peta rencana penelitian LPPM UWMY. Berdasarkan dari analisis SWOT yang 
telah dibahas pada Bab II, maka RIP LPPM UWMY dapat digambarkan sebagai 
berikut: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Peta RIP LPPM-UWMY 
 

Untuk mewujudkan kegiatan penelitian sebagaimana tercermin di atas,  
LPPM UWMY memberikan aksesbilitas yang seluas-luasnya kepada para 
peneliti untuk berkompetisi meraih dana penelitian baik yang disediakan oleh 
DRPM Kemenristekdikti, Dipa Kopertis, maupun hibah UWMY. Program 
penelitian 2016-2020 adalah penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh dosen 
UWMY dengan alokasi  dana fakultas dan lembaga penelitian, kerja sama  institusi  
dan  Hibah lainnya. Skim penelitian yang dibiayai oleh DRPM Kemenristekdikti 
melalui LPPM UWMY dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu kelompok penelitian 
dasar, kelompok penelitian terapan, dan kelompok penelitian peningkatan  
kapasitas, dengan  skim-skim sebagai berikut: 

1) Penelitian dasar terdiri dari: penelitian fundamental (PF), penelitian kerja sama 
luar negeri dan publikasi internasional (PKLN), serta penelitian berbasis  
kompetensi (PBK). 
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2) Penelitian terapan terdiri dari: penelitian produk terapan (PPT), penelitian   
strategi nasional (STRANAS), penelitian sosial, humaniora, dan pendidikan 
(PSHP), penelitian penciptan dan penyajian seni (P3S), penelitian 
masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia 
(MP3EI), penelitian unggulan perguruan tinggi (PUPT), riset andalan 
perguruan tinggi dan industri (RAPID), penelitian unggulan strategis 
nasional (PUSNAS). 

3) Penelitian peningkatan kapasitas terdiri dari: penelitian dosen pemula 
(PDP), penelitian kerja sama antar perguruan tinggi (PEKERTI), penelitian 
tim pascasarjana (PPS), penelitian disertasi doktor (PDD), penelitian 
pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul (PMDSU), 
penelitian pascadoktor (PPD). 
Semua skim penelitian tersebut mengacu pada payung penelitian yang 

dikembangkan pada Renstra Penelitian Institusi 2016-2020. Secara garis besar 
program penelitian LPPM UWMY periode 2016-2020 dapat di fokuskan untuk: 
1. Penelitian Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan 

Penelitian ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh  UWMY.  
Program penelitian ini difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas 
penelitian berbagai disiplin ilmu terutama terkait dengan pemberdayaan 
masyarakat dan lingkungan untuk memetakan kekuatan sebagai 
penelitian  unggulan.  

 
2. Penelitian Ekonomi Kreatif dan Usaha Kecil Menengah 

Penelitian bidang ini merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh 
UWMY. Program penelitian ini difokuskan pada peningkatan kuantitas 
dan  kualitas  penelitian  berbagai  disiplin ilmu ekonomi kreatif, dan Usaha 
Kecil dan Menengah (UKM) untuk  memetakan kekuatan sebagai 
penelitian  unggulan. 

 
3. Peneltian Teknologi Tepat Guna 

Penelitian teknologi tepat guna merupakan salah satu kekuatan yang 
dimiliki oleh UWMY. Program penelitian 2016-2020 juga difokuskan pada 
peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian teknologi tepat guna untuk 
memetakan kekuatan sebagai penelitian  unggulan. 
Berdasarkan Garis-garis besar program penelitian di UWMY 2016-2020 

diharapkan sudah dapat mengembangkan  sistem  dan bangunan  penelitian  mulai 
dari tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Diharapkan ditingkat program 
studi dan fakultas terbentuk kelompok-kelompok peneliti unggulan yang berbasis  
pada paying penelitian dan roadmap penelitian fakultas dan universitas untuk 
penguatan kelompok-kelompok peneliti. Setelah terjadi penguatan kelompok–
kelompok peneliti langkah berikutnya adalah membangun perluasan kerja sama 
peneliti dengan lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki 
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keunggulan penelitian dan system publikasi ilmiah yang baik, sehingga pada tahun 
2020 terjadi penguatan penelitian  di UWMY. 

 
B. Strategi Pencapaian  

Berdasarkan Program yang sudah ditetapkan dalam Renstra UWMY, 
strategis untuk pencapaian program ditetapkan dengan mempertimbangkan 
hasil analisa terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam 
melakukan penelitian. Oleh karena itu ada beberapa strategi yang ditetapkan 
oleh LPPM UWMY dalam mewujudkan rencana program, strategi-strategi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Strategi 1.  
Secara regular menyempurnakan dan mensosialisasikan regulasi dan roadmap 
penelitian. UWMY akan memprioritaskan strategi pencapaiannya dengan:  

1. Memutahirkan peraturan penelitian dan publikasi ilmiah sesuai kebutuhan 
jaman dan perubahan kebijakan yang ada.  

2. Mendorong dan memfasilitasi pusat studi dan laboratorium dalam 
pembuatan roadmap atau peta jalan penelitian dalam bidang unggulan 
yang ditetapkan oleh UWMY.  

3. Mendorong kolaborasi penelitian dan membentuk pusat yang dapat 
mendorong bentuk kolaborasi yang sesuai dengan arah dari peta jalan 
penelitian yang bersinergi.  

4. Mendorong dan memfasilitasi para peneliti mempunyai peta jalan 
penelitian. 

5. Melaksanakan workshop dan diskusi kelompok terkait dengan roadmap  
penelitian dan bidang unggulan. 

Strategi 2.  
Secara terus-menerus memfasilitasi (dana/hibah, akses dan insentif) 

bagi peneliti dan publikasi. UWMY akan memprioritaskan strategi 
pencapaiannya dengan:  

1. Memfasilitasi peningkatan kemampuan (capacity building) dosen dalam 
melakukan pembuatan proposal untuk akses dana/hibah penelitian.  

2. Mendorong, memfasilitasi, dan memberikan penghargaan kepada para 
peneliti untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian pada tingkat 
nasional dan internasional, melalui mekanisme review oleh reviewer 
sebidang ilmu. 

3. Menambah dan meningkatkan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan 
(capacity building) publikasi ilmiah.  

4. Melakukan koordinasi dengan institusi lain untuk mengakses berbagai 
dana/hibah penelitian dan bentuk kerja sama penelitian.  

5. Mendorong dan memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah dalam afiliasi 
universitas untuk menjadi jurnal terakreditasi. 
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6. Melakukan koordinasi dan tata kelola internal dengan unit-unit 
penelitian yang merupakan bagian dari fakultas.  

Strategi 3.  
Secara berkelanjutan mendorong penelitian yang bersifat multi-/inter-

disipliner dan pelibatan mahasiswa. UWMY akan memprioritaskan strategi 
pencapaiannya dengan:  

1. Melanjutkan kerjasama dengan berbagai instistusi, dengan mendorong 
para dosen peneliti melakukan penelitian bersama mahasiswa. 

2. Mendorong kegiatan pusat studi yang bersifat multidisiplin untuk 
mengembangkan penelitian yang bersifat multi/inter-disipliner.  

3. Mendorong dan memfasilitasi bentuk pertemuan ilmiah dan berbagai 
kegiatan lain yang membuat dosen dan mahasiswa sebagai pembicara 
(presenter) dalam pertemuan ilmiah. 

Strategi 4.  
Secara konsisten mendukung penelitian yang menghasilkan 

pengembangan keilmuan dan rekomendasi kebijakan (bagi pemerintah kota, 
provinsi, maupun nasional maupun masyarakat) untuk mengatasi persoalan dan 
tantangan pembangunan. UWMY akan memprioritaskan strategi pencapaiannya 
dengan: 
1. Mengembangkan, mempertahankan, dan menghargai para peneliti dan para 

staf pendukung untuk melaksanakan dan mendukung kuantitas dan kualitas 
kegiatan penelitian. 

2. Mempertahankan dan meningkatkan jumlah hibah penelitian, yang dikelola 
melalui skema hibah penelitian dari sumber eksternal seperti DRPM 
Kemenristekdikti dan sumber lainnya.  

3. Menyediakan dukungan dan fasilitas melalui berbagai sarana, khususnya 
pelatihan dan penyebar-luasan praktek baik, khususnya bagi peneliti yang 
baru terhadap skema hibah penelitian dan belum mempunyai rekam-jejak 
penelitian. 

4. Memfasilitasi dan mendorong bentuk teknologi tepat guna dan hasil 
rekayasa social dari penelitian untuk didaftarkan hak kekayaan 
intelektualnya (HKI). 

5. Mengembangkan penghargaan berbasis kinerja penelitian untuk 
meningkatkan status UWMY di bidang penelitian diantara perguruan tinggi di 
Indonesia. 

6. Melakukan kerja sama antar bidang ilmu untuk mampu mengembangkan 
penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat DIY.  

7. Mengembangkan lebih lanjut dan menunjukkan manfaat kerja sama pada 
pemerintah daerah dan kalangan perusahaan, yang mungkin bisa 
menyediakan pendanaan untuk kegiatan penelitian.  
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C. Target Capaian Kinerja Penelitian Universitas Widya Mataram 
Yogyakarta 2016-2020. 

Jumlah kegiatan penelitian mengalami fluktuasi selama tahun 2013-
2015 sebagaimana yang termuat pada Bab II. Kondisi tersebut belum 
mencerminkan adanya korelasi langsung antara jumlah penelitian dengan 
jumlah publikasi ilmiah. Oleh karena itu, dalam RIP ini akan disampaikan 
target capaian kinerja Penelitian LPPM tahun 2016-2020 sebagai berikut: 

 
No Jenis Kegiatan Indikator Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 
 
 
1 

 
 
Publikasi 
Ilmiah dalam 
jurnal 

International 0 2 2 3 3 
Nasional 
Terakreditasi 

0 2     3 5 7 

Nasional 
Tidak 
Terakreditasi 

  5    10   15   15 20 

 
2 

Sebagai 
pemakalah 
dalam 
pertemuan 
ilmiah  

International     5      5     5     10 10 
Regional     2  2     2     2 2 
 
Nasional 

 
  5 

 
  10 

 
  15 

 
  15 

 
  20 

 
 
5 

Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual 
(HKI)  

Merk dagang  0 0 0 0 0 
Desain Produk 
Industri  

0 1 1 1 1 

Hak Cipta  1 1 1 1 1 
Paten 0 0 1 1 1 

6 Teknologi Tepat Guna  9 10 10 15 15 
6 Model/Prototype/Desain/Kary

a seni/ Rekayasa Sosial  
9 10 10 15 15 

7 Buku Ajar (ISBN)  1 1 1 1 2 
8 Jumlah Dana Penelitian 1,1 M 2,5 M 2,6 M 2,6 M 2,6 M 
9 Angka partisipasi Dosen 

dalam kegiatan Penelitian 
34 35 35 35 35 

Tabel 3.1. Target Capaian Kinerja LPPM Tahun2016-2020 
 
D. Implementasi Rencana Induk Penelitian  

Pada dasarnya terdapat tiga komponen saat implementasi RIP UWMY yaitu: 
1. Input ( SDM, sarana prasarana dan fasilitas pendukung), 
2. Proses (pengajuan proposal penelitian, monitoring dan evaluasi), 
3. Output dan outcome (publikasi, pengabdian, produk pengabdian) dan 

outcome (kerja sama pengabdian dan pemanfaatan hasil pengabdian). 
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Diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen RIP ini menjadi 
tidak kaku, meski tetap masih mempunyai arah yang jelas. 

Secara garis besar peta strategi implementasi RIP, yaitu pengelolaan SDM 
penelitian , agenda penelitian, sumber dana dan outcome disajikan pada Gambar 
berikut ini. 

 
Gambar 3.3 Implementasi Rencana Induk Penelitian 

 
E.  Kebijakan Dana Penelitian Universitas Widya Mataram Yogyakarta 

Penelitian Institusi HIBAH UWMY melalui fakultas , dimaksudkan untuk: 
1. Menyediakan  dana  penelitian  dan  mewajibkan  seluruh  dosen  untuk 

melaksanakan penelitian melalui dana HIBAH UWMY. 
2. Mendorong pengembangan peningkatan kompetensi penelitian bagi 

semua dosen. 
3. Mewadahi dan menciptakan sarana pengembangan penelitian dan kerja 

sama penelitian yang belum terwadahi dalam kegiatan di Lembaga 
Penelitian. 
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BAB IV 
SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

 

A. Prioritas Sasaran 
Untuk mencapai visi-misi LPPM UWMY dan dengan mempertimbangkan 

analisis SWOT serta garis besar RIP, maka fokus isu strategisnya adalah sebagai 
berikut: 

1.  Peningkatan  Organisasi Pelaksana Penelitian  
a. Menyusun roadmap penelitian tingkat universitas, fakultas, dan program 

studi.  
b. Pengembangan  penelitian di tingkat  fakultas dan program studi  harus 

mengacu  pada  riset  unggulan yaitu 1) pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; 2) 
Pengembangan ekonomi kreatif  dan UMKM; dan 3) Teknologi tepat guna. 

c. Penyusunan  pedoman penelitian  fakultas. 
d. Penyusuna n  Pedoman Penjaminan  Mutu Penelitian. 
e. Pedoman kegiatan kelompok peneliti di fakultas dan program studi. 

2.   Peningkatan  Infrastruktur: 
a. Laboratorium-laboratorium penunjang penelitian. 
b. Sistem informasi penelitian dan publikasi ilmiah. 
c. Portal jurnal online. 
d. Sarana dan prasarana Lembaga Penelitian. 

3.   Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 
a. Pelatihan pembuatan proposal dan penulisan artikel ilmiah. 
b. Meningkatkan partisipasi peneliti dalam pertemuan ilmiah. 
c. Meningkatkan  keterampilan  tenaga administrasi  penelitian. 
d. Pembinaan  kelompok peneliti di Fakultas dan Program Studi.  
e. Merekrut Reviewer Internal. 
f. Pembinaan  Kelompok Peneliti Mahasiswa. 

 

B. Arah Penelitian 
Berdasarkan  hasil analisis SWOT dan  roadmap  penelitian unggulan di  

UWMY,  ditetapkan 3  (tiga) tema riset unggulan,  yaitu: 
1. Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan 
2. Ekonomi Kreatif dan UKM berbasis kearifan lokal 
3. Teknologi Tepat Guna yang menjungjung tinggi nilai-nilai budaya 

(bermartabat, bermoral, dan berbudaya) 
 

C. Program Unggulan Penelitian 
Berdasarkan tema riset unggulan sebagaimana disebutkan di atas, maka  

Rencana Penelitian UWMY berdasarkan tema penelitian.
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T a b e l  4 . 1  Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan 

 

Keilmuan Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan Masalah 
      Topik Riset yang 

Diperlukan 

 Ilmu Hukum 

 Ilmu Sosial 

 Ilmu Ekonomi 

 Teknik 

 Teknologi Pangan 

 

 Kesetaraan dan 

pemberdayaan 

perempuan pada 

berbagai bidang, 

politik, sosial,  

budaya, pendidikan, 

ekonomi dan pangan. 

 Penerapan kebijakan 

perlindungan dan 

pemberdayaa 

perempuan. 

 Perempuan perlu untuk 

mengetahui posisi dan 

potensi yang dimiliki  

untuk dapat 

berpartisipasi dalam 

pembangunan. 

 Perempuan ikut terlibat 

dalam setiap aspek 

pembangunan politik,  

sosial, budaya, 

pendidikan, ekonomi , 

dan pangan. 

 Kebijakan tentang 

kesetaraan, 

perlindungan, dan 

pemberdayaan 

perempuan telah 

banyak diterapkan oleh 

berbagai instansi 

pemerintah  pusat dan 

daerah. Untuk itu perlu 

dilakukan  evaluasi 

terhadap implementasi 

kebijakan tersebut.  

 

 

 Pendampingan  untuk 

peningkatan 

kesetaraan dan 

pemberdayaan 

perempuan. 

 Program kegiatan  

sebagai implementasi 

kebijakan perlindungan 

dan pemberdayaan 

perempuan. 

 Melakukan evaluasi 

terhadap implementasi 

kebijakan perlindungan 

dan pemberdayaan 

perempuan 

 Pengembangan model 

kesetaraan perempuan. 

 Pengembangan  model 

perlindungan dan 

pemberdayaan perempuan. 

 Evaluasi kebijakan 

perlindungan perempuan. 
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Keilmuan Isu-isu strategis Konsep pemikiran Pemecahan Masalah 
        Topik Riset yang 

Diperlukan 

 Ilmu Sosial 

 Ilmu Hukum 

 Kasus kekerasan di 

rumah tangga, 

perdagangan orang 

(perempuan dan 

anak), dan pekerja 

anak di bawah umur 

semakin meningkat. 

 Beberapa kebijakan 

pemerintah bias 

gender. 

 Kurangnya 

perlindungan hukum 

terhadap kelompok 

marjinal. 

 Kesenjangan sosial 

dan ekonomi. 

 

 Kaum marginal perlu 

memperoleh 

perlindungan hukum 

yang memadai. 

 Diperlukan upaya 

pencegahan terjadinya 

kekerasan dan 

perdagangan orang 

secara melembaga dan 

sistemik. 

 

 Mengupayakan 

keadilan       hukum 

dan sosial dengan:  

a) Meningkatkan 

perlindungan hukum 

terutama untuk 

perempuan dan anak-

anak. 

b) Mengurangi 

kesenjangan sosial dan 

ekonomi. 

 Peninjauan kembali 

kebijakan pemerintah 

yang bias gender. 

 Penanganan dan 

rehabilitasi korban 

pasca kekerasan dan 

perdagangan orang. 

 Perlindungan hukum, 

kesetaraan gender, 

pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak. 

 Sanksi pidana terhadap 

pelaku kejahatan 

 

 Ilmu Ekonomi 

 Ilmu Sosial 

 Ketidakmampuan 

masyarakat 

mengoptimalkan 

potensi sumber daya 

manusia dan sumber 

daya alam yang 

dimilikinya. 

 Peningkatan kapasitas 

SDM dan institusi 

lokal menjadi mandiri 

secara ekonomi, sosial, 

dan budaya. 

 Efektivitas kebijakan 

ekonomi pemerintah. 

 Benefit insidence 

analysis program/ 

kebijakan. 

 Pengembangan 

entrepreunership. 

 Efektivitas. 

 Keberpihakan dan 

akuntabilitas. 

 Pendapatan dan 

pengeluaran publik. 

 Pengembangan model 

pemberdayaan 

masyarakat. 

 



RIP UWMY PERIODE 2016 - 2020 
 

29 

 

 

Keilmuan Isu-isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang 

Diperlukan 

 Ilmu Sosial 

 Ilmu Ekonomi 

Kemakmuran 

masyarakat belum 

merata. 

Pengetahuan, kemampuan 

dan kesempatan yang 

tidak  merata bagi 

masyarakat menyebabkan 

tingkat kemakmuran yang 

tidak merata. 

Diperlukan pemikiran, 

konsep dan strategi untuk 

meningkatkan, 

pengetahuan, 

kemampuan, ketrampilan 

dan kesempatan bagi 

masyarakat untuk 

berperan aktif untuk 

berwira usaha. 

 Strategi diversifikasi 

usaha kecil 

 Model pemagangan 

dalam pengembangan 

usaha 

 Model pemagangan 

dalam pengembangan 

usaha 

 Pola subsidi yang efektif 

untuk kesejahteraan 

masyarakat 

 Ilmu Sosial 

 Ilmu Ekonomi 

Tingkat kemiskinan 

masih tinggi. 

 P e r l u  u p a y a  u n t u k  

Pengentasan kemiskinan. 
 Pengembangan 

konsep  pemberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

 Sistem kelembagaan 

sosial. 

 Model rekayasa sosial 

       Pengentasan kemiskinan. 

 Inovasi pengembangan 

pemberdayaan ekonomi 

masyarakat sosial. 

 Ilmu Sosial 

 Ilmu Ekonomi 

 Ilmu Hukum 

 Teknik 

Peluang berusaha bagi 

masyarakat  belum 

merata. 

Penerapan industri kreatif 

dan humaniora. 

     Sistem pelembagaan 

seni, desain grafis, 

industri seni, 

pariwisata 

 Sistem pelembagaan 

seni. 

 Desain grafis 

 Industri seni 

 Pariwisata 
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Keilmuan Isu-isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang 

Diperlukan 

Arsitektur 

 

Bangunan 

Tradisional Jawa 

sebagai karya 

peninggalan budaya 

leluhur semakin 

punah. 

Perlu upaya untuk 

menggali dan mengkaji 

karya leluhur yang penuh 

kearifan lokal. 

 Dokumentasi 

peninggalan budaya. 

 Kajian terhadap 

kearifan lokal. 

 Menjadi pedoman bagi 

karya disain bangunan 

baru yang berkarakter 

dan tanggap terhadap 

lingkungan. 

 Identifikasi bangunan 

tradisional jawa. 

 Upaya pelestarian. 

 Arahan disain baru yang 

berkarakter budaya lokal. 
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                                  Tabel 4.2 Ekonomi Kreatif dan UKM 

 

Keilmuan Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

Teknologi 

Pangan 

 Produk pangan, energi, dan 

obat berbasis keragaman 

hayati belum 

dikembangkan dan dikelola 

secara maksimal. 

 Pengembangan  potensi 

dan proses bisnis produk 

pangan, energi, dan obat 

berbasis kergaman hayati 

belum efektif & efisien. 

 Keterbatasan kemampuan 

dan kapasitas institusi. 

Dibutuhkan kemitraan dalam 

mengembangkan bisnis 

produk pangan, energi, dan 

obat-obatan berbasis 

keragaman hayati. 

Pengembangan kemitraan 

dalam pengembangan 

bisnis, produk pangan, 

energi, obat-obatan 

berbasis keragaman 

hayati. 

Kemitraan  untuk pengembangan 

produk pangan, energi dan obat-

obatan berbasis 

keragaman hayati. 

Bahan makanan pokok terbatas 

pada ketersediaan beras. 

Keterbatasan bahan makanan 

pokok memerlukan 

diversifikasi bahan makanan. 

Perlu ditemukan berbagai 

jenis produ k alternatif 

sebagai pengganti beras. 

 Produk pengolahan jagung. 

 Produk pengolahan garut. 

 Produk pengolahan 

singkong/ubi. 

 

 

 

Keragaman hayati belum 

dimanfaatkan secara optimal. 

Masih banyak jenis tumbuh-

tumbuhan liar yang belum 

diolah menjadi makanan 

yang berkasiat. 

Diperlukan upaya 

pengolahan untuk 

meningkatkan manfaat 

tumbuh-tumbuhan untuk 

dikonsumsi. 

 Pengolahan  tumbuhan (daun, 

buah ) liar untuk bahan 

pangan dan obat-obatan yang 

bernilai jual. 

 Pemanfaatan jamur tiram 

untuk pembuatan sosis ayam. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

Teknologi Pangan Kualitas produk UKM masih 

rendah. 

Rendahnya 

pengetahuan tentang 

bahan dan metode 

pengolahannya 

menyebabkan 

kualitas Produk 

UKM kurang 

maksimal. 

Perlu inovasi untuk 

meningkatkan kualitas 

produk pangan dan 

kerajinan. 

 Peningkatan kulitas produk 

pangan. 

 Peningkatan kualitas produk 

kerajinan. 

 

 Arsitektur 

 Teknik Industri 

 Teknologi 

Pangan 

 Ilmu Ekonomi 

Pemanfaatan  limbah  

industri belum optimal untuk 

menjadi produk baru yang 

bernilai ekonomi. 

Dibutuhkan 

kemitraan untuk 

mengembangkan 

produksi dari limbah 

menjadi produk yang 

bermanfaat. 

Mengembangkan 

kemitraan dengan sektor 

industri penghasil 

limbah untuk 

peningkatan hasil dan 

kualitas produk bahan 

bangunan, kerajinan 

maupun obat-obatan. 

 Pengolahan  limbah  kayu 

untuk bahan  bangunan / 

souvenir. 

 Pengolahan limbah kuliner 

untuk asap cair dan  

souvenir. 

 Pengolahan limbah industri 

rumah tangga untuk pupuk / 

obat tanaman. 

 Pemanfaatan limbah kulit 

ternak untuk bahan makanan. 

 
Arsitektur  Perubahan  iklim 

berdampak pada 

kenyamanan di dalam 

bangunan. 

 Kurangnya kualits disain 

bangunan yang mengacu 

pada pemanfaatan  iklim 

menyebabkan 

pemborosan energi.   

Kenyaman termal 

pada bangunan 

banyak ditempuh 

melalui teknologi 

yang berdampak pada 

pemborosan energi. 

Dibutuhkan kajian 

untuk menghasilkan 

rancangan bangunan 

yang memanfaatkan 

sumber daya alam 

yang melimpah untuk 

memenuhi kebutuhan 

pencahayaan dan 

penghawaan  ruang 

dalam bangunan. 

 Disain arsitektur kreatif. 

 Disain arsitektur hijau (green 

architecture). 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

 Ekonomi  

 Hukum 

 Ilmu Sosial 

 Arsitektur 

 Teknik Industri 

 Teknologi 

Pangan 

 

 Ketersediaan 

skill labor 

dalam industri 

kreatif UKM. 

 Peningkatan pemahaman dan 

pengetahuan  teknis SDM 

tentang aspek- aspek 

pemberdayaan koperasi dan 

UKM perlu dilakukan 

secara terus-menerus dan 

berjenjang. 

 Pemanfaatan  skill labor 

yang tinggi di sektor 

KUKM dalam rangka 

pengentasan 

kemiskinan. 

 Pelaksanaan fungsi 

teknis pengembangan 

SDM KUKM melalui 

pendidikan  dan 

pelatihan,  serta 

peningkatan  partisipasi 

masyarakat dalam 

pengembangan 

keterampilan  usaha di 

perdesaan dan usaha- 

usaha sosial. 

 Model-model 

pengembangan  SDM 

KUKM. 

 Model-model 

pengembangan potensi 

ekonomi kreatif 

KUKM. 

 Ketersediaan 

infrastruktur  

dan teknologi 

  Permasalahan  pokok yang 

dihadapi oleh KUKM adalah  

rendahnya kualitas teknologi 

yang menyebabkan 

produktifitas dan kualitas  

produk UKM juga menjadi 

rendah. 

 Rendahnya  kualitas produk 

UKM menyebabkan mereka 

sulit memasarkan produknya 

ke pasar, sehingga UKM harus 

terus terikat pada pembeli 

tradisional yaitu kelompok 

pemilik modal. 

 

  Perlu adanya pemikiran 

alih teknologi yang bisa 

dipakai oleh KUKM. 

 Perlu adanya pemikiran 

terkait dengan teknologi 

pemasaran produk 

KUKM. 

 Perlu adanya 

pemikiran terkait 

dengan sistem pasar 

khusus untuk produk 

KUKM dalam 

rangka pengentasan 

kemiskinan. 

 Model pengembangan 

infrastruktur  dan 

teknologi masih  minim. 

 Model pengembangan 

infrasruktur  teknologi 

pemasaran produk 

KUKM. 

 Model pengembangan 

sistim pasar khusus 

KUKM. 

 Dan lain-lain  yang 

berhubungan  dengan 

infrastuktur  dan 

teknologi. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis        Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

   Sistem pasar input 

produksi dan produk 

UKM yang umumnya  

bersifat oligopoli  dan 

dikuasai oleh beberapa 

pedagang yang 

membentuk  kartel. 

  

 Ketersediaan 

pembiayaan yang 

mudah diakses 

 Masalah klasik yang 

di hadapi oleh 

KUKM adalah aspek 

pembiayaan, dan 

masih adanya kendala 

terkait dengan akses 

pembiayaan oleh 

KUMKM. 

 Melibatkan  unsur 

akademik, bisnis, dan 

Goverment  untuk 

mempermudah  aspek 

pembiayaan  dan 

mempermudah  akses 

pembiayaan  KUKM 

dalam rangka 

pengentasan kemiskinan. 

 Model pembiayaan 

dengan melibatkan 

ABG. 

 Penguatan  peran 

microfinance  dalam 

mendorong 

pengembangan KUKM. 

 Hal-hal lain yang terkait 

dengan pembiayaan  dan  

aksesnya. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

Ilmu Ekonomi  Tata Kelola 

Koperasi dan UKM. 

 Di sisi organisasi, 

pembagian  tugas dan 

fungsi antar unit-unit  

pelaksana kegiatan 

perlu dilakukan secara 

tegas dan jelas agar 

sumber daya dapat 

digunakan  secara 

lebih efisien.  Upaya 

ini perlu didukung 

penguatan kerja sama 

antar unit karena 

adanya kebutuhan  

untuk saling 

melengkapi. Sarana 

dan prasarana 

pendukung  kerja dan 

pelayanan  bagi 

masyarakat juga perlu 

diperbaiki dalam 

rangka meningkatkan 

kualitas  hasil kerja. 

 Terwujudnya  model 

Tata Kelola KUKM yang 

lebih baik, dalam rangka 

pengentasan kemiskinan. 

 Model tentang fungsi 

organisasi, pembagian 

tugas dan fungsi antar 

unit-unit  pelaksana 

kegiatan. 

 Model Tata kelola dari 

aspek keuangan. 

 Model Tata kelola dari   

aspek manajemen. 

 Model Tata kelola dari 

aspek SDM. 

 Model Tata kelola dari 

aspek pemasaran 

produk. 

 Dan lain berhubungan 

dengan aspek tata 

kelola KUKM. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis        Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

  Meningkatnya 

kontribusi KUKM 

dalam 

perekonomian. 

 Pertumbuhan kontribusi 

UKM dan koperasi 

dalam pembentukan 

PDB (rata- rata/tahun). 

 Pertumbuhan jumlah  

tenaga kerja UKM. 

 Pertumbuhan kontribusi 

UKM dan koperasi 

dalam ekspor non 

migas. 

 Pertumbuhan kontribusi 

UKM dan koperasi 

dalam  investasi. 

 Pengembangan 

sentra/klaster  melalui 

pendekatan one village 

one product (OVOP). 

 Dukungan  bagi program 

swasembada pangan 

dan kesejahteraan 

masyarakat pesisir. 

 Pengembangan 

KUKM di sektor 

produksi unggulan. 

 Pengembangan KUKM 

kreatif di bidang 

pariwisata. 

 Pengembangan energi 

perdesaan berbasis 

ramah lingkungan.. 

 Penataan database 

koperasi dan UKM. 

 Model Peningkatan 

Penghidupan 

Berkelanjutan 

Berbasis Usaha 

UKM. 

 Model Peningkatan 

Daya Saing UKM 

dan Koperasi. 

 Model Penguatan 

Kelembagaan 

Koperasi. 

 Model manajemen 

dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya. 

 Pengembangan sistem 

informasi dan data. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis        Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

  Lembaga yang 

mendukung 

pengembangan 

ekonomi kreatif. 

 Industri kreatif 

yang berdaya saing, 

tumbuh, dan 

beragam; 

 Di lintas Kementerian  

seperti KUKM, antara 

pusat dan daerah, serta 

antara dunia akademik, 

bisnis, dan pemerintah.. 

Hasilnya diharapkan 

dapat meningkatkan 

lingkup dan jangkauan  

fasilitasi pengembangan 

koperasi dan UKM yang 

paripurna,  serta 

mengoptimalkan sumber 

daya yang ada untuk  

perbaikan kinerja 

koperasi dan UKM. 

 Pertumbuhan 

produktivitas. 

 Proporsi UKM yang 

mengakses pembiayaan  

formal. 

 Jumlah  UKM yang 

menerapkan standarisasi 

mutu dan sertifikasi 

produk. 

 Pertambahan jumlah 

wirasuaha yang baru 

  Peningkatan kapasitas   

lembaga dalam mendukung 

pengembangan ekonomi 

kreatif. 

  Peningkatan  kualitas 

kelembagaan  dan usaha 

koperasi dan UMKM melalui 

penataan organisasi dan 

badan hukum koperasi dan 

UMKM. 

  Peningkatan  tata laksana 

koperasi dan UMKM. 

  Pengembangan wirausaha  

skala mikro untuk naik kelas 

  Peningkatan  SDM KUKM. 

melalui  model pelatihan  dan 

pendampingan. 

  Peningkatan  fasilitas dan 

dukungan pemasaran bagi 

KUKM. 

  Dukungan pemberdayaan 

KUKM di daerah di bidang 

perencanaan, monev,  

pengembangan data, 

promosi, pengawasan 

koperasi, penyuluhan  dan 

dan operasional 

pendamping. 

 Pelaksanaan fungsi teknis 

perluasan  akses KUKM ke 

pembiayaan dan layanan 

 

 Model Peningkatan kapasitas 

lembaga dalam mendukung 

pengembangan ekonomi 

kreatif. 

 Model Peningkatan kualitas  

kelembagaan dan usaha 

koperasi dan UKM melalui 

penataan organisasi dan badan 

hukum koperasi dan UKM. 

 Model Peningkatan tata laksana 

koperasi dan UKM. 

 Pengembangan model daya 

saing institusi  keungan nasional 

dalam ekonomi global. 

 Pengembangan model 

ketahanan energi dalam 

mendukung  daya saing 

ekonomi nasional. 

 Pengembangan model dalam 

rangka penguatan  daya saing 

sektor industri dalam konteks 

kerja sama ekonomi luar 

negeri. 

 Model pengembangan program 

peningkatan penghidupan 

berkelanjutan berbasis usaha 

mikro, kecil, dan menengah. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis    Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

   keuangan lainnya  

melalui 

perluasan skema dan 

layanan  baik 

konvensional maupun 

syariah,  dukungan 

permodalan  bagi 

wirausaha  baru, serta 

advokasi dan sistem 

informasi 

pembiayaan. 

 Pelaksanaan fungsi 

teknis penguatan 

kapasitas produksi dan 

pemasaran melalui 

pengembangan produk 

ramah lingkungan.. 

 fasilitasi pemasaran di 

dalam dan luar negeri,  

serta peningkatan  dan 

kualitas  produk 

KUKM. 

 Pengembangan model 

daya saing koperasi dan 

UKM melalui layanan  

usaha terpadu. 

 Pengembangan Model 

kemitraan dan 

kerjasama investasi. 

 Pengembangan 

kerjasama antar 

lembaga dalam 

peningkatan  daya saing 

koperasi dan UKM; 

 Pengembangan layanan  

pemasaran bagi 

koperasi dan UKM. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis       Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

 Ilmu 

Ekonomi 

 Ilmu Pangan 

 Teknik 

Industri 

 

 

 Masih kurangnya peran  media 

dalam menyebarluaskan 

keragaman hayati dan kearifan 

lokal yang dimiliki bangsa 

Indonesia dalam aspek pangan 

dan obat-obatan. 

 Sistem informasi keragaman 

hayati dan kearifan lokal dalam 

aspek pangan dan obat-obatan 

belum efektif dan sinergis. 

Optimasi penggunaan 

berbagai media sebagai 

alat utama untuk 

menyebarluaskan 

keragaman hayati dan 

kearifan  lokal yang 

dimiliki bangsa 

Indonesia dalam aspek 

pangan dan obat-obatan 

Mengembangkan 

content media dan 

sistem informasi 

dibidang keragaman 

hayati dan kearifan 

lokal dalam aspek 

pangan dan 

obat-obatan. 

Media dan sistem informasi 

keragaman hayati dan kearifan 

lokal dalam aspek pangan dan 

obat-obatan 
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Tabel 4.3 Teknologi Tepat Guna 

 

Keilmuan Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

 Teknik Industri 

 Teknologi 

Pertanian 

 

 Bioteknologi  Bioteknologi  sangat  

potensial untuk mengatasi   

     berbagai penyakit infeksi 

dan penyakit degeneratif   

    serta identifikasi 

kekerabatan, penemuan 

bahan bioaktif dari 

tumbuhan obat Indonesia 

untuk aplikasi obat herbal 

terstandar. 

 Pengembangan berbagai 

obat untuk mencegah dan 

mengobati penyakit infeksi 

dan penyakit degenerative. 

 Identifikasi /determinasi   

kekerabatan. 

   Inovasi berbagai bahan 

bioaktif dari tumbuhan obat 

Indonesia untuk aplikasi 

obat herbal terstandar. 

Pengembangan 

metode dan alat 

produksi. 

 

  Rekayasa 

teknologi 

Berbagai bidang kehidupan 

memerlukan rekayasa 

teknologi untuk 

meningkatkan kualitas 

hidup. 

Inovasi dan pengembangan 

berbagai alat hasil rekayasa 

teknologi. 

Pengembangan alat 

produksi industri 

kerajinan 

disain alat industri. 

 

  Gizi dan 

kesehatan 

Kondisi kualitas hidup 

manusiasangat bergantung 

pada gizi dan kesehatan. 

Pengembangan berbagai 

model pola makan dan gaya 

hidup sehat. 

Model pengolahan 

pangan  model 

kombinasi menu dan 

cara pengolahan. 
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Keilmuan Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

 Teknologi Pangan 

 Teknik Industri 

Bahan makanan 

pokok terbatas 

pada ketersediaan 

beras 

Keterbatasan bahan 

makanan pokok 

memerlukan diversifikasi 

bahan makanan 

Perlu ditemukan 

berbagai 

jenis produk 

alternative sebagai 

pengganti beras 

 Teknologi Pengolahan Jagung 

 Teknologi Pengolahan Garut 

 Teknologi Pengolahan 

Singkong/Ubi 

 

 Teknik Industri 

 Ilmu Ekonomi 

Rendahnya akses 

teknologi untuk 

prodiktivitas dan 

nilai tambah. 

 

Kemudahan akses 

teknologi dapat 

membuka wawasan 

dan kemampuan 

produktifitas . 

Diperlukan strategi 

dan policy yang tepat 

untuk diseminasi dan 

pemanfaatan teknologi 

tepat guna 

 Kajian strategi dan policy 

diseminasi IPTEKS 

untuk produktivitas. 

 inovasi teknologi tepat 

guna untuk meningkatkan 

produktivitas dan nilai 

tambah. 

 Usaha mikro inovasi 

teknologi  untuk 

menunjang nafkah ganda 

dan diversifikasi usaha. 

 Diversifikasi alat 

produksi yang adaptif 

 

Arsitektur Rendahnya 

pengetahuan dan 

ketrampilan 

masyarakat dalam 

pemakaian bahan 

bangunan lokal. 

Pemakaian bahan 

bangunan  lokal dapat 

mempermudah proses 

pembangunan dan 

menghemat biaya 

Diperlukan 

rekayasa 

penggunaan  bahan 

bangunan lokal 

yang punya nilai 

kekuatan dan 

kenyamanan 

 Rekayasa bahan bangunan 

berbahan  lokal. 

 Model beton bertulang 

bambu. 

 Model bangunan bambu. 

 Tata cara pengawetan 

bambu. 

 Struktur dan konstruksi 

bangunan bambu tahan 

gempa. 
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BAB V 
PELAKSANAAN INDUK PENELITIAN UNIT KERJA 

 
Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam  pengelolaannya di tingkat 

universitas dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) UWMY, sedangkan di tingkat unit-unit dilaksanakan 

oleh pusat-pusat studi yang ada di masing-masing fakultas. 

Berikut beberapa program untuk meningkatkan kegiatan penelitian di 

UWMY: 

1. Memberikan dukungan dan fasilitas kepada para dosen di lingkungan 

UWMY untuk melaksanakan penelitian. 

2. Mengadakan pelatihan penulisan proposal penelitian bagi para dosen di 

lingkungan UWMY. 

3. Mengadakan pelatihan penulisan artikel ilmiah bagi para dosen di 

lingkungan UWMY agar dapat memenuhi kualifikasi publikasi jurnal 

ilmiah. 

4. Menjalin kerja sama di bidang penelitian dengan instansi terkait. 

5. Mengadakan sistem informasi penelitian untuk pengelolaan dan 

pengadministrasian kegiatan penelitian berbasis website. 

6. Mengintegrasikan kegiatan penelitian  para dosen di lingkungan UWMY 

dengan kegiatan belajar-mengajar. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan yang jelas tentang 

pengembangan penelitian di Universitas Widya Mataram Yogyakarta maka 

LPPM Universitas Widya Mataram Yogyakarta menyusun Rencana Induk 

Penelitian (RIP) untuk jangka waktu lima tahun mendatang. RIP ini akan 

dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas berdasarkan 

hasil evaluasi diri dan kinerja LPPM Universitas Widya Mataram 

Yogyakarta.  

RIP ini diharapkan dapat menjadi arah dasar pengembangan 

roadmap, yang selanjutnya dimanifestasikan dalam bentuk nyata, sehingga 

tercipta proposal penelitian yang setelah dilaksanakan akan berubah 

menjadi sebuah laporan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian inilah 

diharapkan muncul luaran-luaran seperti jurnal, HKI, buku, purwarupa, 

paten, dan luaran-luaran penelitian yang lain yang diharapkan menjadi ciri 

khas Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Kekhasan tersebut akan 

menjadi keunggulan dalam melakukan proses pendidikan seperti visi 

Universitas Widya Mataram Yogyakarta yaitu Universitas Berbasis Budaya. 

 
 


