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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Pengertian Rencana Induk Penelitian 

Pelaksanaan  penelitian secara  nasional  selama  ini  dikoordinasikan  oleh 

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas) yang 

sekarang setelah Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi (KemRistekdikti) dikelola oleh Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (DRPM). Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

KemRistekdikti masih meneruskan kebijakan Ditlitabmas berupa desentralisasi 

penelitian. Dalam konteks tersebut perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk 

mengelola sebagian besar dana penelitian guna melakukan penelitian sesuai 

dengan karakteristik dan program unggulan yang ditetapkan. Namun karena 

IKIP PGRI Pontianak masih termasuk dalam kelompok Perguruan Tinggi 

Binaan, maka penelitian masih di bawah koordinasi Kopertis Wilayah 11. 

Tujuan desentralisasi penelitian adalah: (1) mewujudkan keunggulan 

penelitian di perguruan tinggi, (2) mewujudkan daya saing perguruan tinggi di 

bidang penelitian tingkat  nasional  maupun  internasional,  (3)  meningkatkan  

angka  partisipasi  dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu, dan (4) 

meningkatkan kapasitas pengelolaan  penelitian  di  perguruan  tinggi.  Hal  ini  

memberi  konsekuensi  terhadap tugas dan kewenangan Perguruan Tinggi antara 

lain: (1) Menyusun   Rencana   Induk   Penelitian   (RIP)   dalam   rangka   

mencapai   tujuan desentralisasi penelitian, (2) menetapkan indikator kinerja 

penelitian mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diterapkan oleh 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, (3) menyusun pedoman 

pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada standar norma 

Standar Minimal Penelitian Perguruan Tinggi (SMPPT), (4) mengembangkan 

secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan rencana induk penelitian 

(RIP), (5) mendorong  terbentuknya  kelompok  peneliti  yang  berdaya  saing  

nasional  dan internasional, (6) memanfaatkan sistem database penelitian 

mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi, (7) melaporkan 
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hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat melalui Simlitabmas. 

Selain mengelola penelitian nasional di bawah koordinasi Direktorat Riset 

dan Pengabdian Masyarakat KemRistekdikti, Lembaga Penelitian IKIP PGRI juga 

mengelola penelitian yang didanai APBS IKIP PGRI Pontianak. Agar semua 

penelitian tersebut memiliki arah yang jelas, diperlukan Rencana Induk Penelitian 

(RIP). 

Rencana Induk Penelitian (RIP) IKIP PGRI Pontianak adalah rencana 

sistematis arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan penelitian unggulan 

dosen dan peneliti IKIP PGRI Pontianak untuk mencapai sasaran  yang ditetapkan 

dalam jangka waktu lima tahun. RIP merupakan bagian dari perencanaan IKIP 

PGRI Pontianak yang dikembangkan berdasarkan Rencana Induk Pengembangan 

IKIP PGRI Pontianak 2012 – 2030,  Rencana  Strategis  (Renstra) IKIP PGRI 

Pontianak tahun 2012 – 2017, dan Kebijakan IKIP PGRI Pontianak dalam bidang 

penelitian. 

 

B. Roadmap Penelitian IKIP PGRI Pontianak 

Roadmap penelitian ini merupakan acuan untuk melakukan penelitian di 

lingkungan IKIP PGRI Pontianak maupun penelitian kerjasama di luar IKIP PGRI 

Pontianak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi dan Inpres Nomor 4 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategis 

Pembangunan Nasional Iptek menitikberatkan pada tersedia dan terserapnya 

inovasi yang secara nyata akan menunjang peningkatan dan ketahanan produksi 

nasional, serta Visi IKIP PGRI Pontianak yaitu menjadi lembaga Pendidikan 

Tinggi yang profesional, unggul, maju, mandiri, kompetitif, dan komprehensif, 

maka untuk mempercepat difusi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Iptek) serta mengembangkan kemampuan inovasi melalui kegiatan penelitian, 

pengembangan dan rekayasa, maka perlu diatur dan diarahkan seluruh kegiatan 

penelitian IKIP PGRI Pontianak dalam suatu roadmap penelitian. 
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Hasil penelitian dapat diukur dari kualitas dan banyaknya publikasi yang 

dihasilkan. Nilai akademik ilmiah suatu penelitian akan tinggi apabila publikasi 

hasil penelitian dijadikan rujukan dan dasar untuk pengembangan riset 

berikutnya. Untuk menghasilkan penelitian yang unggul diperlukan kebijakan 

dan program-program strategis terarah, sehingga tema-tema penelitan yang ada 

dipertajam menjadi tema-tema unggulan. Tema-tema unggulan dirumuskan 

berdasarkan visi dan misi IKIP PGRI Pontianak dan penelurusan hasil-hasil 

penelitian yang  telah  dilakukan  oleh  dosen/peneliti IKIP PGRI Pontianak,  

serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan isu-isu 

strategis nasional, agar aspek kebaharuan dan orisinalitas hasil dapat dipenuhi. 

Roadmap penelitian IKIP PGRI Pontianak disusun berdasarkan  data  

prestasi  kegiatan penelitian yang dilakukan para peneliti IKIP PGRI Pontianak 

selama tiga tahun terakhir. IKIP PGRI Pontianak sebagai LPTK memiliki tujuan 

membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

memiliki sikap kepribadian pengabdian masyarakat, bangsa, dan negara.  Hal ini 

selaras dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berbagai upaya 

perbaikan terus dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut. 

Penelitian sebagai salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki 

peran sentral dalam mewujudkan tujuan IKIP PGRI. Salah satu sasaran dari IKIP 

PGRI Pontianak adalah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa 

untuk berpikir dan bertindak kreatif dan produktif, bersikap terbuka dan tanggap 

terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi, khususnya dalam bidang 

kependidikan dalam rangka alih pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi 

masalah pendidikan dan pembelajaran yang ada di masyarakat. Dengan demikian 
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kegiatan penelitian dirasakan sangat perlu diselenggarakan untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat 

untuk masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta 

berkontribusi pada pemecahan masalah pendidikan yang ada di masyarakat 

Kalimantan Barat khususnya dan masyarakat nasional umumnya.  

Sesuai  dengan  kebijakan  Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan 

Tinggi untuk mendesentralisasikan  kegiatan  penelitian  pada  perguruan  tinggi,  

maka  IKIP PGRI Pontianak melalui  Lembaga  Penelitian  telah melakukan 

analisis SWOT dan mencari data secara bottom up mulai dari program studi 

sampai pada fakultas. Data yang diperoleh   digunakan  untuk  menyusun  

keunggulan penelitian dan selaras dengan visi, misi, dan tujuan IKIP PGRI 

Pontianak. Berdasarkan analisis SWOT dan data bottom up, maka bidang 

unggulan penelitian IKIP PGRI Pontianak dirumuskan sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan pembelajaran karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan 

kearifan lokal. 

2. Pendidikan dan pembelajaran yang inovatif bidang MIPA, teknologi, sosial, 

dan humaniora. 

3. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan 

humaniora. 

4. Peningkatan kualitas institusi. 

Bertolak dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 dan Instruksi 

Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang strategis pembangunan nasional, IKIP 

merumuskan tiga tema payung unggulan yaitu (1) pendidikan dan pembelajaran 

karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal, (2) pendidikan dan 

pembelajaran yang inovatif bidang MIPA, teknologi, dan sosial humaniora, (3) 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan 

humaniora. Sedangkan tema pendukung yaitu peningkatan kualitas institusi. 

Secara skematis, roadmap tersebut digambarkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. 

Roadmap Penelitian IKIP PGRI Pontianak 

 

C.  Dasar Penyusunan RIP 

Dasar penyusunan Rencana Induk Penelitian yang disusun oleh Lembaga 

Penelitian IKIP PGRI Pontianak adalah berdasarkan: 

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang  Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional. 

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2011-2014. 

3. Rencana Induk Pengembangan IKIP PGRI Pontianak Tahun 2015 – 2025. 

4. Keputusan Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor 595 Tahun 2012 tentang  

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2025. 

5. Keputusan Rektor IKIP PGRI Pontianak Nomor 80 Tahun 2016 tentang 

Kebijakan Penelitian IKIP PGRI Pontianak. 

1. Pembelajaran berbasis Student 

Centered Learning (SCL) 

2. Pembelajaran berbasis TIK 

3. Pengembangan bahan ajar berbasis 

pembelajaran inovatif 

4. Pengembangan media pembelajaran 

5. Pengembangan sistem assesment 

6. Pengembangan pembelajaran berbasis 

laboratorium 

7. Pembelajaran berbasis lesson study 

8. Pengembangan literasi sains dan 

keterampilan Higher Order Thinking 

(HOT) 

 

Pendidikan dan pembelajaran yang 

inovatif bidang MIPA, teknologi, sosial, 

dan humaniora 

1. Pengembangan kajian linguistik teoretik 

dan terapan. 

2. Pengembangan kajian sastra dan seni 

3. Pengembangan ilmu keolahragaan, dan 

kepelatihan olahraga 

4. Kajian dan pengembangan sejarah, politik, 

hukum, sosial, dan humaniora  

5. Kajian sumber daya alam dan  lingkungan 

hidup 

6. Pengembangan kajian bimbingan 

konseling 

7. Kajian sains dan teknologi 

8. Pengembangan aplikasi dan jaringan 

sistem informasi dan komunikasi 

 

Pengembangan dan penerapan ilmu 

pengetahuan, tekonologi, sosial, dan  humaniora 

Pendidikan dan pembelajaran karakter berbasis 

nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal 

 

1. Identifikasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran 

2. Model integrasi karakter bangsa dalam proses 

pendidikan 

3. Pengembangan perangkat pembelajaran 

implementasi pendidikan karakter bangsa 

4. Sistem assessment dan evaluasi pendidikan 

karakter bangsa 

5. Pengembangan bahan ajar berbasis kearifan 

lokal 

 

Peningkatan Kualitas Institusi 

 

1. Model penjaminan mutu 

pendidikan di berbagai 

jenjang, jalur, dan jenis 

pendidikan 

2. Kerjasama dan pemberdayaan 

masyarakat dalam 

peningkatan kualitas institusi 

3. Peningkatan kulaitas LPTK 

dalam menghasilkan pendidik 

dan tenaga kependidikan 

 

PEMBELAJARAN 

INOVATIF DAN 

BERKARAKTER 

BERBASIS RISET 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

 

A. Visi dan Misi Lembaga Penelitian (Lemlit) 

Lembaga Penelitian IKIP PGRI Pontianak merupakan suatu unit kerja di 

IKIP PGRI Pontianak. Kegiatan utama Lembaga Penelitian IKIP PGRI Pontianak 

adalah melakukan dan mengkoordinasikan aktivitas penelitian, penerapan serta 

pengembangan kegiatan penelitian guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. Penelitian sebagai salah satu pilar tri dharma selain pendidikan dan 

pengabdian masyarakat, memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan visi dan 

misi IKIP PGRI Pontianak. 

Usaha untuk mendukung visi, misi, dan tujuan IKIP PGRI Pontianak, serta 

dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, Lembaga Penelitian mempunyai visi 

yaitu menjadi lembaga penelitian yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat 

ilmiah yang kompetitif pada tataran nasional dan internasional.  

Adapun misi Lembaga Penelitian sebagai berikut: 

1. Mengembangkan lembaga IKIP PGRI Pontianak dalam bidang penelitian 

yang dilakukan oleh sivitas akademik sebagai perwujudan dari pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi 

2. Meningkatkan penyebaran informasi dengan memberikan kesempatan dan 

menyediakan publikasi ilmiah dalam upaya memperluas pemikiran yang 

kreatif dan edukatif. 

3. Mewujudkan pusat kajian ilmiah berbasis keunggulan lokal, nasional maupun 

internasional. 

Untuk mewujudkan misi tersebut, dirumuskan tujuan Lembaga Penelitian 

sebagai berikut: 

1. Membantu IKIP PGRI Pontianak dalam menyusun perencanaan, program, dan 

kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, publikasi, dan kajian 

ilmiah. 
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2. Membina dan meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam 

melakukan kegiatan penelitian dengan sumber dana internal maupun eksternal 

IKIP PGRI Pontianak. 

3. Merintis kerjasama dalam bidang penelitian, publikasi, dan kajian ilmiah 

dengan instansi pemerintah, swasta, perseorangan maupun lembaga 

kemasyarakatan. 

Merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan penelitian 

merupakan bagian yang sangat strategis perannya di era kompetisi tinggi dewasa 

ini. Perguruan tinggi dituntut mampu mengembangkan atmosfer, etika, dan 

budaya akademik berbasis penelitian. Oleh karena itu, semua komponen di IKIP 

PGRI Pontianak, baik pimpinan, dosen, mahasiswa diharapkan ikut terlibat dalam 

kegiatan penelitian tersebut.  

 

B. Analisis Kondisi Saat Ini 

IKIP PGRI Pontianak awal berdirinya bernama STKIP PGRI Pontianak, 

yang didirikan pada tanggal 12 Juni 1981, dengan Bapak Prof. Dr. H. Hadari 

Nawawi sebagai ketuanya.  STKIP PGRI Pontianak, pada saat itu memiliki empat 

program studi yaitu (1) Administrasi Pendidikan, (2) Bimbingan dan Konseling, 

(3) Pendidikan Matematika, dan (4) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Perubahan nama dari Sekolah Tinggi menjadi Instintut terjadi pada tanggal 

27 Februari 2014. Saat ini IKIP PGRI Pontianak memiliki empat Fakultas yaitu 

(1) Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (FIPPS), (2) Fakultas 

Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), (3) Fakultas Pendidikan Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi (FPMIPATEK), dan (4) Fakultas 

Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK).  

Sejak perluasan mandat dari Sekolah Tinggi menjadi Instintut, Lembaga 

Penelitian IKIP PGRI Pontianak mengemban tugas untuk menyelenggarakan 

program penelitian yang profesional dalam bidang pendidikan. Untuk 

melaksanakan tugas itu, Lemlit telah menyusun RIP dan menggunakan Renstra 

2012 - 2017. 
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Dalam menyusun rencana strategis penelitian Tahun 2016-2020, diperlukan 

analisis kondisi internal penelitian tiga tahun terakhir sebagai referensi untuk 

mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Rencana strategis penelitian 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Kinerja Penelitian Tiga Tahun Terakhir (2013 – 2015) 

a. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Dosen 

IKIP PGRI Pontianak memiliki dosen sejumlah 243 orang yang terdiri dari 

dosen PNSD, dosen tetap yayasan, dan dosen tidak tetap (kontrak). Kualifikasi 

jenjang pendidikan dosen IKIP PGRI Pontianak adalah dosen dengan Strata-3 

sebanyak 9, dosen dengan pendidikan Strata-2 sebanyak sebanyak 184. 

Sedangkan dosen yang sedang melanjutkan ke pendidikan S2 sebanyak 20 dan 

dosen yang sedang melanjutkan ke pendidikan S3 sebanyak 30. Adapun 

rekapitulasi jumlah dosen berdasarkan kualifikasi jenjang pendidikan disajikan 

pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Rekapitulasi Dosen Berdasarkan Kualifikasi Jenjang Penelitian 

No. Jenjang Pendidikan Jumlah 

1. S-2 184 

2. S-3 9 

3. Sedang lanjut S-2 20 

4. Sedang lanjut S-3 30 

 Jumlah 243 

 

b. Kegiatan Penelitian pada Pusat Studi 

Kegiatan penelitian dosen bersumber dari berbagai pendanaan, antara lain 

kemenristekdikti dan internal IKIP PGRI Pontianak. Jumlah penelitian baik 

yang didanai kemenristekdikti maupun internal IKIP PGRI Pontianak 

meningkat tiga tahun terakhir ini, yaitu jumlah penelitian yang didanai 

kemenristekdikti masing-masing 6 judul pada tahun 2013, 4 judul pada tahun 

2014 dan 10 judul pada tahun 2015. Sedangkan jumlah penelitian yang didanai 

APBS IKIP PGRI Pontianak masing-masing 69 judul pada tahun 2013, 106 

judul pada tahun 2014, dan 115 judul pada tahun 2015. 



9 

 

Berdasarkan paparan tersebut, dimaknai bahwa selama tahun 2013 – 2015, 

jumlah penelitian yang didanai dari sumber dana internal IKIP PGRI Pontianak 

masih sangat dominan (93,55%) dari keseluruhan judul penelitian yang 

dilaksanakan. Jumlah penelitian yang diterima dari kemenristekdikti hanya 

mencapai 6,45% dari keseluruhan penelitian yang dilaksanakan selama tiga 

tahun tersebut. Adapun rekapitulasi jumlah penelitian berdasarkan sumber 

pendanaan disajikan pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Rekapitulasi Penelitian IKIP PGRI Pontianak 2013-2015 

Berdasarkan Sumber Pendanaan  

No. Sumber Dana 2013 2014 2015 Total 

1. APBS IKIP PGRI Pontianak 69 106 115 290 

2. DIKTI 6 4 10 20 

 Total 75 110 125 310 

 

 Jika diukur dari serapan dana (kontrak penelitian) selama tiga tahun 

terakhir juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 serapan dana penelitian 

sebesar Rp. 440.500.000, pada tahun 2014 sebesar Rp. 570.000.000, dan pada 

tahun 2015 sebesar Rp. 757.500.000. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

serapan dana pada tahun 2015 merupakan periode pelaksanaan kegiatan yang 

menyerap dana paling besar dan tahun 2013 merupakan periode pelaksanaan 

kegiatan dengan serapan dana terkecil. Adapun sajian rekapitulasi kegiatan 

penelitian berdasarkan jenis penelitian pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Rekapitulasi Kegiatan Penelitan Berdasarkan Jenis Penelitian 

No. 
Jenis 

Penelitian 

2013 2014 2015 
Jumlah 

Nilai 

Kontrak 
Jumlah 

Nilai 

Kontrak 

(Juta) 

Jumlah 

Nilai 

Kontrak 

(Juta) 

Jumlah 

Nilai 

Kontrak 

(Juta) 

1. Mandiri 37 92,5 52 130 37 92,5 315 

2. Kelompok 12 60 37 185 59 295 540 

3. Program 

Studi 

20 160 17 136 19 152 448 

4. Dosen 

Pemula 

4 48 5 61,5 8 106,5 216 

5. Hibah 

Bersaing 

2 80 1 57,5 2 111,5 249 

 Total 75 440,5 112 570 125 757,5 1768 
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Tabel 2.3 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah penelitian 

yang diterima atau didanai baik bersumber dari APBS IKIP PGRI Pontianak 

maupun DIKTI. Dan jika dilihat dari banyaknya jumlah dosen yang terlibat 

dalam kegiatan penelitian juga semakin meningkat selama tiga tahun terakhir 

ini dikarenakan banyaknya dosen yang sudah menyelesaikan studi lanjutnya 

baik jenjang S-2 maupun S-3. Hal ini tentu menjadi prestasi yang cukup 

menggembirakan mengingat antusias dosen untuk melakukan kegiatan 

penelitian setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. 

c. Luaran Penelitian  

Dari sembilan jenis luaran yang ada, baru lima jenis luaran penelitian yang 

dihasilkan dari aktivitas penelitian dosen di IKIP PGRI Pontianak. Jenis luaran 

tersebut diantaranya (1) publikasi ilmiah bereputasi nasional dan internasional, 

(2) sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah bereputasi nasional dan 

internasional, (3) sebagai pembicara utama (keynote speaker) dalam pertemuan 

ilmiah, (4) Buku Ajar dan (5) laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. 

Dari kelima luaran tersebut, jenis luaran yang paling banyak dihasilkan yaitu 

publikasi ilmiah baik yang beruptasi nasional maupun internasional. Namun 

demikian, publikasi tingkat lokal masih menjadi pilihan yang paling banyak. 

Tabel 2.4 menggambarkan jumlah publikasi hasil kegiatan penelitian baik 

pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional serta pada kegiatan 

pertemuan ilmiah selama tiga tahun, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 

2015. 

Tabel 2.4 Rekapitulasi Publikasi Ilmiah Skala Nasional dan Internasional 

Tahun 2013-2015 

No Unsur 

Tahun  

2013 2014 2015 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1. Jumlah Penelitian 75  110  125  

2. Publikasi Nasional 4 5,3 68 61,8 72 57,6 

3. Publikasi Internasional 1 1,3 0 0,0 2 1,6 

 Jumlah Publikasi 5 6,6 68 61,8 74 59,2 

 

Selain jenis luaran publikasi ilmiah dan sebagai pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah, luaran yang juga dihasilkan oleh penelitian dosen IKIP 
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PGRI Pontianak yaitu buku teks. Jumlah buku yang dihasilkan dari hasil 

kegiatan penelitian di IKIP PGRI Pontianak selama tiga tahun ini (kurun waktu 

2013 - 2015) adalah sebanyak 5 judul buku. Buku yang dihasilkan tersebut 

sebagian besar telah diterbitkan oleh penerbit Prodi Pendidikan Fisika IKIP 

PGRI Pontianak, penerbit dari luar IKIP PGRI Pontianak, dan sebagian 

dipergunakan dalam kegiatan perkuliahan untuk mahasiswa. 

IKIP PGRI Pontianak memiliki komitmen yang sangat tinggi agar hasil 

penelitian dosen di lingkungan IKIP PGRI Pontianak dapat dipublikasikan 

dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Bentuk 

komitmen yang diberikan adalah dengan penyelenggaan pelatihan dan 

pendampingan pelatihan artikel untuk publikasi, bantuan dana bagi dosen yang 

karya ilmiah hasil penelitian dimuat pada jurnal internasional atau jurnal 

nasional terkareditasi, dan bantuan dana untuk hasil penelitian dosen yang 

disajikan pada forum ilmiah. 

Adapun distribusi luaran yang dihasilkan dosen di lingkungan IKIP PGRI 

Pontianak selama kurun waktu 3 tahun disajikan pada Tabel 2.5. 

 

Tabel. 2.5. Distribusi Luaran Penelitian Berdasarkan Jenis Luaran dalam 3 

Tahun Terakhir 

No. Jenis Luaran 2013 2014 2015 Jumlah 

1. Publikasi Ilmiah 

Internasional 0 0 2 2 

Nasional 

terakreditasi 
0 0 0 0 

Nasional 4 65 68 137 

 

2. 

Sebagai 

pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah 

(sistem informasi) 

Internasional 1 0 0 1 

Nasional 

(Seminar hasil 

penelitian) 

0 3 4 7 

Lokal 0 0 0 0 

3. 

Sebagai 

pembicara utama 

(Keynote Speaker) 

dalam pertemuan 

ilmiah 

Internasional 0 0 0 0 

Nasional 0 0 0 0 
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4. 
Visiting professor 

(sistem informasi) 

Internasional 0 0 0 0 

Nasional 0 0 0 0 

5. 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten 0 0 0 0 

Paten 

Sederhana 

(dalam proses 

paten) 

0 0 0 0 

Hak Cipta 0 0 0 0 

Merek Dagang 0 0 0 0 

Rahasia 

Dagang 
0 0 0 0 

Indikasi 

Geografis 
0 0 0 0 

6.  Teknologi tepat guna 0 0 0 0 

7. 
Model/ Prototipe/ Desain/ Karya 

Seni/ Rekayasa Sosial 
0 0 0 0 

8. Buku Ajar 0 1 4 5 

9. 
Laporan penelitian yang tidak 

dipublikasikan 
70 41 47 158 

 

d. Unit-unit Penelitian/Pusat Studi/Laboratorium 

IKIP PGRI Pontianak memiliki dua lokasi kampus yang didukung sarana 

dan prasarana yang memadai untuk pengembangan IPTEKS. Kampus utama 

yang berlokasi di Jalan Ampera menjadi pusat pelayanan akademik dan 

kegiatan pembelajaran dan kampus kedua yang berlokasi di Jalan Ilham 

menjadi pusat laboratorium dan perpustakaan. Beberapa prasarana pendukung 

yang ada di IKIP PGRI Pontianak diantaranya laboratorium, perpustakaan 

sudah online, area wifi, fasilitas olahraga, seni maupun pusat pembinaan 

keagamaan berupa masjid yang berlokasi di kampus utama yang difungsikan 

sebagai tempat ibadah dan tempat kajian guna pendalaman wawasan keislaman 

dan kemasyarakatan.  

 

 



13 

 

e. Dana Penelitian 

Sumber pendanaan penelitian yang terdapat di lembaga penelitian IKIP 

PGRI Pontianak berasal dari internal dan eksternal IKIP PGRI Pontianak. 

Namun sumber dana utama masih berasal dari institusi/lembaga. IKIP PGRI 

Pontianak setiap tahunnya telah menganggarkan dana penelitian yang dapat 

diakses oleh semua dosen secara kompetisi. Jumlah dana penelitian sudah 

disediakan, namun setiap proposal yang didanai harus melalui prosedur seleksi 

di lembaga penelitian. 

Pelaksanaan kegiatan penelitian di lembaga penelitan IKIP PGRI 

Pontianak memiliki empat program yaitu penelitian guru besar, penelitian 

lembaga, penelitian program studi, dan penelitian dosen kelompok.  

Penelitian lembaga yaitu penelitian yang dilakukan oleh para dosen 

dan/atau pejabat mulai dari Ketua, Pembantu Ketua, pusat, unit dan lembaga, 

Badan secara berkelompok atau mandiri guna perbaikan sistem, tata kelola, 

proses, mekanisme, input dan output untuk perbaikan, pengembangan dan 

tindak lanjut kelembagaan. Ruang lingkup program mencakup: (1) Riset kajian 

atau studi kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam 

atau pada lingkungan IKIP PGRI Pontianak sebagai wahana revitalisasi 

managerial (pengelolaan), pelaksanaan dan perencanaan, (2) Riset yang 

mengembangkan desain proses perkuliahan dan atau sumber serta sarana pra 

sarana, (3) Evaluation research; riset yang mengembangkan suatu permodelan 

kebijakan dan sejenisnya yang bersifat strategis yang merupakan kajian input, 

proses, dan output kelembagaan, (4) Tata kelola dan Administrasi 

kelembagaan. 

Penelitian program studi yaitu penelitian yang dilakukan sebagai upaya 

memperkaya inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermuara pada 

pengembangan dan penguatan institusi IKIP PGRI Pontianak. Ruang lingkup 

program mencakup: (1) Riset percobaan/kajian; riset untuk suatu percobaan 

iptek, atau kajian sosial, ekonomi, hukum atau budaya pendidikan, (2) Riset 

desain; riset yang mengembangkan desain proses pembelajaran atau sumber 
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belajar, (3) Riset pengembangan model/sistem; riset yang mengembangkan 

suatu permodelan atau sistem pembelajaran analisis sistem/model. 

Penelitian dosen kelompok yaitu penelitian yang dilakukan sebagai upaya 

memperkaya inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermuara pada 

pengembangan dan penguatan institusi IKIP PGRI Pontianak. Ruang lingkup 

program mencakup: (1) Riset percobaan/kajian; riset untuk suatu percobaan 

iptek, atau kajian sosial, ekonomi, hukum atau budaya pendidikan, (2) Riset 

desain; riset yang mengembangkan desain proses pembelajaran atau sumber 

belajar, (3) Riset pengembangan model/sistem; riset yang mengembangkan 

suatu permodelan atau sistem pembelajaran analisis sistem/model. 

f. Pengelolaan Penelitian 

Pengelolaan penelitian selama ini dilakukan melalui: (1) pengelolaan 

proposal baik untuk dana eksternal maupun dana internal, (2) penetapan 

pemenang hibah dana penelitian internal, (3) pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi keterlaksanaan penelitian, dan (4) pengelolaan keuangan menyangkut 

distribusi dan pelaporan keuangan. 

 

2. Analisis SWOT 

Kondisi internal yang mempengaruhi meliputi kekuatan dan kelemahan, 

serta kondisi eksternal yang mempengaruhi meliputi peluang dan ancaman yang 

dihadapi unit kerja dalam merealisasikan visi dan misi Lembaga Penelitian IKIP 

PGRI Pontianak yang telah dirumuskan sebagai berikut. 

Analisis Kondisi Internal 

Kekuatan Kelemahan 

a. Seluruh dosen sudah memiliki 

jenjang pendidikan S2. 

b. Tersedianya dukungan dana 

penelitian yang kuat dari institusi. 

c. Meningkatnya daya saing dosen 

dalam memperoleh dana penelitian 

yang dibiayai kemenristekdikti. 

d. Tersedianya fasilitas sarana dan 

prasarana yang mendukung 

kegiatan penelitian. 

e. Komitmen lembaga yang kuat 

a. Masih kurangnya jumlah dosen 

yang memiliki jabatan fungsional 

Lektor, Lektor Kepala, dan Guru 

Besar. 

b. Belum kuatnya group research 

dengan road map yang jelas. 

c. Kurangnya pemanfaaan hasil 

penelitian untuk pengabdian, 

pengembangan pendidikan, dan 

pembelajaran. 

d. Belum tersedianya jurnal 
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dalam menjalin kerjasama dengan 

pihak luar (stakeholders). 

f. Tersedianya jurnal penelitian di 

institusi yang dikelola secara online. 

Nasional Terakreditasi di 

institusi. 

e. Lemahnya publikasi dosen di 

jurnal nasional terakreditasi dan 

internasional. 

f. Belum maksimalnya kerjasama 

dengan pihak luar (stakeholders) 

di bidang penelitian. 

 

Analisis Kondisi Eksternal 

Peluang  Tantangan 

a. Adanya program peningkatan SDM 

Dosen melalui Studi Lanjut jenjang 

S3 melalui kerjasama (MoU) 

dengan Perguruan Tinggi lain baik 

di dalam maupun di luar negeri. 

b. Semakin banyak dan terbukanya 

peluang kompetisi penelitian dari 

kemenristekdikti maupun lembaga 

lain dalam negeri dan luar negeri 

c. Kompetisi terbuka yang diberikan 

oleh Lembaga Penelitian medorong 

dan memberikan kesempatan 

seluruh dosen untuk dapat 

memperoleh dana penelitian. 

d. Pengelolaan jurnal secara online 

baik internal maupun eksternal 

institusi memberikan peluang bagi 

seluruh dosen untuk lebih mudah 

memublikasikan hasil penelitian. 

e. Perkembangan ICT yang semakin 

maju dapat mendorong dan 

mendukung kegiatan penelitian. 

a. Persaingan yang sangat ketat dari 

perguruan tinggi lain dalam 

memperoleh dana penelitian 

kemenristekdikti. 

b. Persyaratan publikasi hasil 

penelitian di jurnal ilmiah 

terakreditasi semakin tinggi 
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BAB III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN  

IKIP PGRI PONTIANAK 

 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian untuk lima tahun ke depan (2016-

2020) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor eksternal (peluang dan 

tantangan) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) IKIP PGRI Pontianak. 

RIP ini merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RENIP) IKIP 

PGRI Pontianak di bidang penelitian untuk menuju perguruan tinggi unggul dan 

mampu menghasilkan penelitian bermutu tinggi. 

Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri dengan memperhatikan kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan tantangan IKIP PGRI Pontianak ke depan, maka 

disajikan Garis Besar RIP IKIP PGRI Pontianak yang berisikan Tujuan dan 

Sasaran Pelaksanaan, serta Strategi dan Kebijakan IKIP PGRI Pontianak berkaitan 

tentang penelitian. 

 

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan Penelitian 

Tujuan penyusunan RIP IKIP PGRI Pontianak adalah untuk memberikan 

arah kebijakan dan pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian IKIP PGRI 

Pontianak dalam jangka waktu lima tahun.  Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

maka dirumuskan sasaran utama dalam pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 

sebagai berikut :  

1. Peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian. 

2. Peningkatan kualitas dan produktivitas penelitian, berupa publikasi pada 

jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, bahan ajar, 

teknologi tepat guna, dan HKI. 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menyertakan mahasiswa 

dalam penelitiannya. 

4. Menggali dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana penelitian internal. 

5. Peningkatan jumlah penelitian kolaborasi dengan institusi lain, dalam dan 

luar negeri. 
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B. Strategi dan Kebijakan  

Perumusan kerangka kebijakan penelitian IKIP PGRI Pontianak disusun 

dalam rangka perwujudan visi, misi, dan tujuan IKIP PGRI Pontianak dengan 

mempertimbangkan beberapa kebijakan terkait seperti Renstra Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 dan Renstra Kementerian Riset, 

Teknologi , dan  Perguruan Tinggi 2015-2019. 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—

2019 disusun berdasarkan beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat 

universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa. Sebagian lagi lebih bersifat 

nasional, sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Perincian 

paradigma itu adalah sebagai berikut. 

1. Pendidikan untuk Semua 

etiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan 

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia adalah amanat konstitusi. 

Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh 

usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada 

peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun 

geografis. 

2. Pendidikan Sepanjang Hayat 

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu 

sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan 

sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu 

penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. 

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan 

Pemerintah memang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan 

yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat 

memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya 

optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, 
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yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh 

masyarakat. 

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar 

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan 

mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang 

bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Pendidikan diupayakan 

menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang 

tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons 

tantangan baru dengan baik. 

5. Pendidikan Membentuk Karakter 

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan 

pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, 

bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani 

hidup. 

6. Sekolah yang Menyenangkan 

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu 

ekosistem. Suatu tempat yang didalamnya terjadi hubungan saling 

ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus 

menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi 

didalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. 

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan 

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. 

Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek 

kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga 

merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. 

Pada sisi lain, pelestarian dan pengelolaan kebudayaan adalah untuk 

menegaskan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. 

Sedangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 mengungkapkan bahwa salah satu 

permasalahan terkait dengan sumber daya pendidikan tinggi di Indonesia juga 

terjadi pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sebetulnya ada 
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dua permasalahan pokok pada pendidikan calon guru di LPTK. Pertama adalah 

banyaknya jumlah LPTK dan yang kedua adalah rendahnya mutu LPTK yang 

merupakan wahana untuk meningkatkan tenaga pendidik. 

Untuk mengatasi permasalah tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–2019, satu salah arah kebijakan yang 

terkait dengan pendidikan tinggi yaitu meningkatkan kualitas LPTK melalui 

stategi:  

1. Reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan keguruan;  

2. Pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan 

analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota);  

3.  Penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses 

seleksi berdasarkan merit system;  

4.  Penguatan program induksi dan mentoring guru;  

5. Pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan 

aktual; dan  

6. Pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola 

beasiswa dan berasrama. 

 Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, dengan memperhatikan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan IKIP PGRI Pontianak ke depan, 

maka ditetapkan kebijakan penelitian IKIP PGRI Pontianak. Kebijakan penelitian 

diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dalam rangka 

perwujudan LPTK unggul dan mampu menghasilkan penelitian bermutu tinggi. 

Secara rinci kebijakan tersebut difokuskan kepada upaya: 

1. Pendidikan dan pembelajaran karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan 

kearifan lokal. 

2. Pendidikan dan pembelajaran yang inovatif bidang MIPA, teknologi, dan 

sosial humaniora. 

3. Pengembangan profesi guru. 

4. Peningkatan kualitas institusi. 
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Untuk mencapai sasaran di tahun 2020 dan memperhatikan kebijakan 

penelitian, maka dikembangkan program-program berikut: (1) meningkatkan 

kapasitas peneliti, (2) melakukan sosialisasi dan provokasi pengajuan proposal 

yang terprogram, (3) meningkatkan kapasitas menulis artikel hasil penelitian, (4) 

meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal sehingga terkreditasi nasional, (5) 

memfasilitasi pelayanan kepengurusan HKI, (6) memfasilitasi pembentukan 

kelompok-kelompok penelitian sebidang, (7) mengembangkan sistem informasi 

dan komunikasi yang akseptabel dan akurat,    (8) membangun jejaring kerjasama 

penelitian dengan lembaga di luar IKIP PGRI Pontianak,  dan  (9)  mensinergikan  

hubungan lembaga penelitian dengan lembaga pengabdian pada masyarakat serta 

fakultas-fakultas di IKIP PGRI Pontianak untuk mengoptimalkan pemanfaatan 

sarana/prasarana laboratorium penunjang penelitian. 
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BAB IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS,  

DAN INDIKATOR KINERJA PENELITIAN 

 

A. Sasaran 

Berdasarkan roadmap yang telah diuraikan di Bab I, sasaran penelitian 

pada tahun 2020 adalah: 

1. Tersedianya model pendidikan karakter bangsa dan contoh perangkat 

pembelajaran berbasis pendidikan karakter dalam berbagai mata pelajaran 

sebagai rujukan nasional dan regional diberbagai jenjang, jenis, dan jalur 

pendidikan. 

2. Tersedianya penelitian dan pengembangan pembelajaran inovatif untuk 

meningkatkan kompetensi akademis, vokasi, dan profesional berbasis student 

centered learning dan TIK. 

3. Tersedianya model pendidikan kearifan lokal berwawasan global.  

4. Tersedianya   model   manajemen   dan   peningkatan   kualitas  Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). 

5. Tersedianya pengembangan sistem penjaminan mutu internal  dan eksternal 

pendidikan diberbagai jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. 

6. Tersedianya penelitian dan pengembangan kerjasama sinergis dengan 

kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah serta pemberdayaan 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas institusi. 

7. Tersedianya penelitian kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan industri, 

organisasi masyarakat, dan organisasi profesi. 

 

B. Program Strategis  

Program strategis yang ditetapkan dalam lingkup ilmu kependidikan 

ditetapkan berdasarkan isu strategis yang teridentifikasi. Jabaran dari masing-

masing isu strategis dan topik-topik penelitian yang diperlukan berdasarkan isu 

strategis tersebut sebagaimana tertera pada Tabel 4.1. 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 
Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang Diperlukan 

Pendidikan 

Matematika, Fisika, 

TIK, PKn, 

Geografi, Sejarah, 

Penjaskesrek,  

Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris 

Pendidikan dan 

pembelajaran 

yang inovatif 

bidang MIPA, 

teknologi, sosial, 

dan humaniora 

Pembelajaran 

diharapkan menggunakan 

model-model pembelajaran 

inovatif, memanfaatkan IT 

dalam pembelajaran guna 

meningkatkan 

profesionalitas guru dan 

dosen 

Diperlukan pengembangan 

model-model pembelajaran, media 

pembelajaran, bahan ajar, teknik 

penilaian yang dapat 

mengakomodir perkembangan 

pembelajaran yang inovatif 

 

1. Pembelajaran berbasis Student Centered 

Learning (SCL) 

2. Pembelajaran berbasis TIK 

3. Pengembangan pembelajaran berbasis 

laboratorium 

4. Pembelajaran berbasis lesson study 

5. Pengembangan sumber belajar berbasis 

riset 

6. Pengembangan sistem assesment proses 

dan hasil belajar 

7. Pengembangan kurikulum akademik 

8. Pengembangan model pembelajaran 

untuk mengembangkan literasi sains 

dan keterampilan HOT 

Tabel 4.1. Isu-Isu Strategis dan Topik Penelitian 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 
Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang Diperlukan 

Bahasa, Geografi,  

Penjaskesrek, 

Sejarah, Bimbingan 

Konseling, Fisika, 

TIK, PKn 

Pengembangan 

bidang keilmuan 

sains, teknologi, 

sosial, dan 

humaniora 

1. Berkembangnya kajian 

dan/ atau pengembangan 

linguistik, sastra dan seni. 

 

1. Diperlukan kajian lebih lanjut dan 

mendalam tentang linguistik 

terutama pada bidang terapan 

(applied linguistics), sastra, dan 

seni. 

1. Pengembangan dan kajian sastra 

Indonesia dan seni 

2. Pengembangan dan kajian linguistik 

teoretik dan linguistik terapan 

2. Diharapkan penggunaan 

teknologi penginderaan 

jauh dan Sistem 

Informasi Geografi 

(SIG)  dapat mengatasi 

degradasi lingkungan, 

mitigasi bencana dan 

perencanan tata ruang. 

2. Diperlukan kajian yang lebih 

mendalam dengan memanfaatkan 

data-data penginderaan jauh dan 

analisis menggunakan SIG. 

3. Kajian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. 

 

 

 

3. Penggunaan model-

model pelatihan untuk 

meningkatkan 

kemampuan pelatih, atlet, 

guru, dosen, atlit, dan 

pelatih yang 

berlandaskan kajian teori 

dan program latihan yang 

terencana 

3. Diperlukan pengembangan 

model-model pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

pelatih, atlet, guru, dosen, atlit, 

dan pelatih yang berlandaskan 

kajian teori dan program latihan 

yang terencana 

 

4. Pengembangan ilmu keolahragaan dan 

kepelatihan olah raga 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Isu-Isu Strategis dan Topik Penelitian 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 
Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang Diperlukan 

4. Sumber sejarah lokal 

yang banyak dan belum 

terungkap oleh penelitian 

serta publikasi yang 

kurang. 

4. Diperlukan penelitian sejarah 

lokal dengan  pendekatan ilmu-

ilmu sosial untuk memperbanyak 

sumber belajar sejarah dalam 

memberikan pemahaman dan 

kesadaran sejarah pada pelajar. 

5. Kajian dan pengembangan sejarah, 

politik, hukum, sosial, dan humaniora 

5. Perkembangan ilmu 

politik, demokrasi,  

hukum, dan HAM untuk 

menghadapi isu-isu sosial 

5. Diperlukan kajian tentang  ilmu 

politik, demokrasi, hukum, dan 

HAM untuk menghadapi isu-isu 

sosial 

 

6. Pengembangan advance 

materials untuk ke-

majuan sains, teknologi, 

dan konversi energi. 

6. Diperlukan data-data karakterisasi 

bahan sebagai dasar 

pengembangan advance materials 

untuk kemajuan sains, teknologi, 

dan konservasi energi  

6. Kajian sains dan teknologi 

Tabel 4.1. Isu-Isu Strategis dan Topik Penelitian 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 
Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang Diperlukan 

7. Pengembangan aplikasi 

dan jaringan sistem 

informasi dan 

komunikasi. 

 

 

 

 

7. Perlunya pemahaman penggunaan 

sistem informasi di bidang 

pendidikan 

8. Perlunya kajian tentang 

perancangan dan melakukan 

proteksi terhadap jaringan 

komputer 

9. Tersedianya aplikasi dalam 

memecahkan masalah di usaha 

kecil menengah (UKM) 

 

7. Pengembangan aplikasi dan jaringan 

sistem informasi dan komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pengembangan kajian 

bimbingan dan konseling 

berbasis karakter, IT dan 

multikultural 

10. Diperlukan kajian tentang 

bimbingan dan konseling 

8. Pengembangan kajian bimbingan dan 

konseling berbasis karakter, IT, dan 

multikultural. 

Tabel 4.1. Isu-Isu Strategis dan Topik Penelitian 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 
Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang Diperlukan 

PPKn, 

Bimbingan 

Konseling, 

Matematika, 

Penjaskesrek, 

Sejarah, 

Geografi, 

Bahasa Inggris, 

Bahasa Indonesia, 

Fisika, 

TIK, 

Pendidikan dan 

pembelajaran 

karakter berbasis 

nilai-nilai 

kebangsaan dan 

kearifan lokal 

Menurunnya nilai 

kebanggaan nasional 

(budaya, integritas, dan 

identitas bangsa) 

1. Peningkatan mutu pembelajaran 

SD, SMP, SMA dengan 

memasukkan materi yang 

mengandung nilai pendidikan, 

moral, dan sedapat mungkin 

bermuatan lokal. 

 

2. Perlunya pembelajaran yang 

berorientasi pada pendidikan 

karakter 

1. Identifikasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran 

2. Model integrasi karakter bangsa dalam 

proses pendidikan 

3. Pengembangan perangkat pembelajaran 

implementasi pendidikan karakter 

bangsa 

4. Sistem assessment dan evaluasi 

pendidikan karakter bangsa 

5. Pengembangan sumber belajar berbasis 

pendidikan karakter dan kearifan lokal 

 

 

 

 

 

 

 

Peningkatan 

Kualitas Institusi 

 

1. Peningkatan kualitas 

LPTK untuk dapat 

menghasilkan pendidik 

dan tenaga kependidikan 

yang bertakwa, mandiri, 

dan cendekia 

 

2. Perlunya model 

penjaminan mutu 

pendidikan untuk 

berbagai jenjang, jalur, 

1. Perlunya penelitian untuk 

meningkatkan kualitas LPTK 

dalam menghasilkan pendidik dan 

tenaga kependidikan yang 

bertakwa, mandiri, dan cendekia  

 

 

2. Tersedianya model penjaminan 

mutu pendidikan untuk berbagai 

jenjang, jalur, dan jenis 

pendidikan  

1. Pengembangan model sekolah 

2. Manajemen dan penjaminan mutu 

LPTK 

3. Model penyiapan penjaminan mutu 

eksternal untuk berbagai jenjang, jalur, 

dan jenis pendidikan. 

4. Kerjasama dan pemberdayaan 

masyarakat dalam peningkatan kualitas 

institusi 

5. Evaluasi dan implementasi hasil 

penelitian kerjasama 

Tabel 4.1. Isu-Isu Strategis dan Topik Penelitian 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 
Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang Diperlukan 

 

 

dan jenis pendidikan 

 

3. Perlunya kerjasama 

penelitian dengan 

berbagai institusi untuk 

mengatasi permasalahan 

pendidikan 

 

 

 

3. Terjalin kerjasama penelitian 

dengan berbagai institusi untuk 

mengatasi permasalahan 

pendidikan 

 

 

Berdasarkan isu strategis tersebut disusun target penelitian untuk tahun 2020 dan tahapan penelitian yang dilakukan per tahun 

untuk mencapai target tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Isu-Isu Strategis dan Topik Penelitian 
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Isu Strategis: Pendidikan dan Pembelajaran yang Inovatif Bidang MIPA, Teknologi, Sosial, dan Humaniora 

Tema Payung Tema Target 2020 
Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pendidikan dan 

pembelajaran 

yang inovatif 

bidang MIPA, 

teknologi, sosial, 

dan humaniora 
 

 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis Student 

Centered Learning (SCL) 

Tersedianya model 

pembelajaran inovatif 

yang berbasis 

kontekstual Student 

Centered Learning (SCL) 

Analisis model-model 

pembelajaran inovatif untuk 

meningkatkan kompetensi peserta 

didik 

Pengembangan model-

model pembelajaran 

inovatif berbasis Student 

Centered Learning (SCL) 

Analisis 

relevansi 

model 

pembelajaran 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis TIK 

Tersedianya model 

pembelajaran berbasis 

TIK 

Analisis potensi 

implementasi 

pembelajaran 

berbasis TIK 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis TIK 

Uji implementasi 

pembelajaran berbasis TIK 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis 

lingkungan 

Tersedianya model 

pembelajaran berbasis 

lingkungan 

Analisis potensi 

implementasi 

pembelajaran 

berbasis 

lingkungan 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis 

lingkungan 

Uji implementasi 

pembelajaran berbasis 

lingkungan 

Pengembangan media  

pembelajaran berbasis TIK 

Tersedianya media 

pembelajaran berbasis 

TIK 

Analisis potensi 

pengembangan 

media 

pembelajaran 

berbasis TIK 

Pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK 

Uji implememtasi 

pengembangan media 

pembelajaran berbasis TIK 

 

 

 Pengembangan model 

pembelajaran berbasis 

laboratorium 

Tersedianya model 

pembelajaran berbasis 

laboratorium 

Analisis potensi 

implementasi 

pembelajaran 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis 

laboratorium 

Uji implementasi 

pembelajaran berbasis 

laboratorium 
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Tema Payung Tema Target 2020 
Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

berbasis 

laboratorium 

Pengembangan model 

pembelajaran berbasis lesson 

study 

Tersedianya model 

pembelajaran berbasis 

lesson study 

Analisis model-model 

pembelajaran inovatif berbasis 

lesson study untuk meningkatkan 

kompetensi peserta didik 

Pengembangan model-

model pembelajaran 

inovatif berbasis lesson 

study 

Analisis 

relevansi 

model 

pembelajaran 

Pengembangan pedagogical 

content knowledge dan 

sumber belajar berbasis riset 

Tersedianya sumber-

sumber belajar berbasis 

riset yang dapat 

digunakan sebagai 

rujukan dalam lingkup 

institusi, nasional, dan 

global 

Analisis dan 

indentifikasi 

kelayakan sumber 

belajar 

Pengembangan sumber 

belajar berbasis riset 

Uji kelayakan dan 

pengembangan pelatihan 

penyusunan media  

Pengembangan asessment 

proses dan hasil pembelajaran 

aspek hard skills dan soft 

skills 

Tersedianya model-

model assessment 

proses dan hasil belajar 

standar rujukan 

Analisis kelayakan 

assessment 

Pengembangan model 

assessment hard skills dan 

soft skills 

Pengembangan assessment 

based computer 

 

 

Pengembangan literasi sains 

dan keterampilan Higher 

Order Thinking (HOT) 

Tersedianya model-

model pembelajaran 

untuk mengembangkan  

kemampuan literasi 

sains dan HOT  

Pengembangan model-model 

pembelajaran untuk 

mengembangkan literasi sains dan 

keterampilan HOT 

Validasi 

model 

(expert dan 

lapangan) 

Diseminasi model 

pembelajaran pada sejumlah 

sekolah 
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Isu Strategis: Pengembangan Bidang Keilmuan Sains, Teknologi, Sosial, dan Humaniora 

Tema payung Tema Target 2020 
Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pengembangan 

kajian linguistik 

teoretik dan 

terapan 

Pengembangan kajian 

linguistik teoretik dan/atau 

terapan dalam upaya 

peningkatan kompetensi 

berbahasa dan 

bermasyarakat 

Tersedianya kajian 

linguistik baik teoretik 

maupun terapan dalam 

bidang Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Inggris 

Analisis kajian teoretik 

tentang kebahasaan dalam 

Bahasa Indonesia maupun 

Bahasa Inggris 

Analisis kajian linguistik terapan 

dalam Bahasa Indonesia, bahasa 

daerah setempat, maupun 

Bahasa Inggris  yang relevan 

dengan masyarakat Indonesia 

Pengembangan 

kajian linguistik 

teoretik dan/atau 

linguistik terapan 

sebagai kajian baru 

dan landasan 

berfikir dalam 

pengembangan 

kompetensi 

kebahasaan 

Pengembangan 

kajian sastra 

dan seni 

Pengembangan kajian 

sastra dan seni untuk 

meningkatkan penanaman 

nilai-nilai luhur budaya 

dalam masyarakat 

Tersedianya kajian sastra 

dan seni dalam bidang 

Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris 

Analisis kajian sastra dan 

seni dalam upaya 

mengidentifikasi nilai-nilai 

luhur budaya untuk 

pengembangan karakter 

bangsa 

Implementasi penanaman nilai-

nilai luhur budaya dalam 

masyarakat melalui kajian sastra 

dan seni 

Evaluasi 

implementasi 

kajian sastra dan 

seni dalam upaya 

penanaman nilai-

nilai luhur budaya 

Pengembangan 

ilmu 

keolahragaan, 

dan kepelatihan 

olahraga 

Pengembangan model-

model pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

pelatih, atlet, guru, dosen, 

atlit, dan pelatih yang 

berlandaskan kajian teori 

Tersedianya model-model 

pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

pelatih, atlet, guru, dosen, 

atlit, dan pelatih yang 

berlandaskan kajian teori 

Perancangan model-model 

pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan 

pelatih, atlet, guru, dosen, 

atlit, dan pelatih. 

Validasi model (expert dan 

lapangan) 

Diseminasi model-

model pelatihan  

pada sejumlah  

sekolah, perguruan 

tinggi, dan klub 

olahraga 
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dan program latihan yang 

terencana 

dan program latihan yang 

terencana 

Kajian dan 

pengembangan 

sejarah, politik, 

hukum, sosial, 

dan humaniora 

Pengembangan bahan ajar 

sejarah lokal untuk materi 

kuliah dan referensi 

Tersedianya bahan ajar 

dan referensi sejarah lokal 

Kajian historiografi 

tradisional dan sejarah 

kolonial di Kalimantan 

Barat 

Sejarah kontemporer di 

Kalimantan Barat dan kajian 

sejarah dengan pendekatan ilmu-

ilmu sosial 

Memiliki bahan 

ajar yang relevan 

dengan kurikulum 

Prodi Pendidikan 

Sejarah 

Ilmu politik 

 

 

 

 

Peningkatan partisipasi 

politik 

Analisis 

implementasi

partisipasi 

politik 

pemilih 

pemula 

Analisis 

implementas

ipartisipasi 

politikmasya

rakat 

Pendidikan 

politik melalui 

organisasi 

politik 

Pengembangan 

partisipasi 

politik 

Penguatan 

pendidikan politik 

masyarakat 

Kalimantan Barat 

Demokrasi  

 

Efektivitas pendidikan 

demokrasi melalui 

pembelajaran di kelas 

Analisis 

pelaksanaan 

pendidikan 

demokrasi di 

lembaga 

pendidikan 

formal 

Analisis pelaksanaan 

demokrasi berlandaskan sila 

keempat Pancasila 

Pengembangan

pelaksaandemo

krasiPancasila 

Model 

pendidikandemokra

siPancasilamelalui

PendidikanKewarg

anegaraan 

Ilmu hukum Peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat 

Analisis 

tingkat 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

masyarakat 

terhadap 

Analisis pengembangan 

pendidikan hukum di 

masyarakat 

Analisis 

pengembangan 

model 

pendidikan 

peningkatan 

kesadaran 

hukum 

Model peningkatan 

kesadaran hukum 

masyarakat 
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hukum masyarakat  

Sosial budaya Penanggulangan 

kenakalan remaja melalui 

nilai sosial budaya 

Analisis 

Pelaksanaan

PKn sebagai 

pendidikan 

nilai 

Nilai 

kearifan 

lokal 

sebagai 

pendidikan 

moral 

Menggali nilai 

kearifan lokal 

sebagai 

pendidikan 

nilai 

Menanamkan 

nilai kearifan 

lokal melalui 

kegiatan belajar 

mengajar 

(pendidikan 

formal) 

Mengembangkan 

nilai kearifan local 

melalui kegiatan 

belajar mengajar 

(pendidikan 

formal)  

HAM Menghargai HAM warga 

Negara 

Analisis 

pelaksanaan 

hak dan 

kewajiban 

menurut 

UUD 1945  

Studi kasus 

terhadap 

pelanggaran

kebebasan 

anak dalam 

menentukan

pendidikan 

Penanaman 

nilai-nilai 

toleransi 

sebagai 

perwujudan 

hak asasi 

manusia 

Penanaman 

nilai-nilai 

kemanusiaan 

yang adil dan 

beradab untuk 

menanggulangi

pelanggaran 

HAM 

Pelaksanaan 

pendidikan HAM 

di lingkungan 

formal 

Kajian dan 

pengembangan 

advance 

materials untuk 

kemajuan sains, 

teknologi, dan 

konservasi 

energi 

Material Solar Sel Dihasilkannya prototipe 

sel surya organik 

Karakterisasi material 

organik sebagai sensitaizer 

Optimalisasi 

eletrolit 

sebagai katalis 

pada DSSC 

Optimalisasi 

elektroda  pada 

DSSC 

Fabrikasi DSSC/ 

sel surya organik 

Material optik dan 

photonik 

Dihasilkannya prototipe 

kaca untuk aplikasi laser 

dan sensor fiber optik 

Fabrikasi kaca berbasis 

tellurite 

Karakterisasi sifat optic kaca 

berbasis tellurite 

Karakterisasi sifat 

termal kaca 

berbasis tellurite 

Pengembangan 

aplikasi dan 

Information System (IS) Tersedianya sistem 

informasi sekolah 

Analisis kebutuhan sistem 

informasi sekolah     

Mengembangkan sistem 

informasi sekolah 

Mengevaluasi 

sistem informasi 
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jaringan sistem 

informasi dan 

komunikasi  

sekolah yang telah 

dikembangkan 

Network and Security (NS) Tersedianya jaringan 

komputer yang terproteksi 

Identifikasi 

permasalaha

n di dalam 

merancang 

serta 

proteksi 

terhadap 

jaringan 

komputer 

sekolah 

Pemasangan dan konfigurasi 

kabel jaringan komputer dengan 

menggunakan tipe straight 

through dan cross over serta 

merancang jaringan komputer 

sekolah menggunakan virtual 

LAN 

Proteksi keamanan terhadap 

jaringan komputer sekolah yang 

telah dirancang 

Computer Application 

(CA) 

Tersedianya aplikasi 

pengembangan untuk 

usaha kecil menengah 

(UKM) 

Analisis dan 

perancangan 

aplikasi 

pengembang

an untuk 

usaha kecil 

menengah 

(UKM) 

Implementasi aplikasi pengembangan untuk usaha kecil menengah 

(UKM) 

Kajian sumber 

daya alam dan 

lingkungan 

hidup 

Penggunaan Sistem 

Informasi Geografi dan 

penginderaan jauh untuk 

pengelolaan hutan dan 

daerah aliran sungai 

Tersedianya informasi 

indeks kinerja daerah 

aliran sungai 

Pemetaan penggunaan lahan 

daerah lairan sungai 

menggunakan data 

penginderaan jauh 

Analisis indeks 

fungsi lindung 

daerah aliran 

sungai 

menggunakan 

sistem 

Analisis kinerja 

daerah aliran 

sungai 

menggunakan 

sistem 

informasi 

Penggunaan 

sistem 

informasi 

geografi dan 

penginderaan 

jauh untuk 
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informasi 

geografi dan 

penginderaan 

jauh 

geografi dan 

penginderaan 

jauh 

model 

pengelolaan 

daerah aliran 

sungai 

Penggunaan teknologi 

penginderaan jauh dan 

sistem informasi geografi 

untuk kajian perubahan 

penggunaan lahan 

Tersedianya informasi 

perubahan penggunaan 

lahan 

Pemetaan perubahan 

penggunaan lahan 

menggunakan data 

penginderaan jauh 

Penggunaan 

sistem 

informasi 

geografi dan 

penginderaan 

jauh untuk 

analisis 

perupahan 

penggunaan 

lahan 

Penggunaan 

sistem 

informasi 

geografi dan 

penginderaan 

jauh untuk 

estimasi suhu 

permukaan 

lahan 

Penggunaan 

sistem 

informasi 

geografi dan 

penginderaan 

jauh untuk 

pemantauan 

cagar alam 

Penggunaan teknologi 

penginderaan jauh untuk 

pendugaan erosi 

Tersedianya informasi 

degradasi lahan 

Penggunaa

n data 

penginder

aan jauh 

untuk 

kajian 

morfometr

i lahan 

Penggunaan data 

penginderaan 

jauh untuk kajian 

penggunaan lahan 

Penggunaan sistem informasi 

geografi dan penginderaan jauh 

untuk pendugaan erosi 

Penggunaan 

sistem 

informasi 

geografi dan 

penginderaan 

jauh untuk 

penduga kajian 

longsor lahan 

Penggunaan sistem 

informasi geografi dan 

penginderaan jauh untuk 

mitigasi bencana 

Tersedianya informasi 

wilayah yang rentan 

bencana 

Mitigasi 

bencana 

banjir 

Mitigasi bencana 

kebakaran hutan 

Mitigasi 

bencana gempa 

Mitigasi 

bencana 

tsunami 

Mitigasi 

bencana tanah 

longsoh 
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Penggunaan sistem 

informasi geografi dan 

penginderaan jauh untuk 

perencanaan wilayah 

 

Diketahui informasi 

spasial di suatu wilayah 

untuk perencanaan ke 

depan 

Kesesuaia

n lahan 

untuk 

penggunaa

n lahan 

Kemampuan 

lahan 

Penggunaan sistem informasi 

geografi dan penginderaan jauh 

untuk pengembangan wilayah 

Daya dukung 

wilayah atau 

lingkungan 

Pengembangan 

kajian 

bimbingan dan 

konseling 

berbasis 

karakter, IT, 

dan 

mulitkultural 

Konseling multikultural Tersedianya model 

pelayanan BK 

mulitkultural 

Analisis 

kajian 

tentang 

kebudayaa

n dalam 

pelaksanaa

n layanan 

BK 

Pengembangan 

model layanan 

BK mulitkultural 

Implementasi 

konseling 

mulitkultural 

dalam 

kehidupan 

konseli 

mulitkultural 

Implementasi 

konseli 

berdasarkan 

karakter diri 

dalam 

konseling 

mulitkultural 

Pengembangan 

kajian 

bimbingan dan 

konseling 

berbasis 

karakter dan 

mulitkultural 

sebagai kajian 

baru dan 

landasan 

berpikir dalam 

pengembangan 

model 

pelayanan 

konseling 

Konseling karir 

 

Tersedianya model 

pelayanan BK karir 

Analisis pelaksanaan persipan dan keputusan 

karir 

Pengembangan 

pelaksanaan 

BK karir 

melaui IT 

Pengembangan 

model 

pelayanan BK 

karir berbasis 

internet 
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BK untuk anak 

berkebutuhan khusus 

Peningkatan kesadaran 

konseling untuk anak 

berkebutuhan khusus 

Analisis 

tingkat 

pengetahu

an dan 

pemaham

an 

masyarak

at 

terhadap 

anak 

berkebutu

han 

khusus 

Analisis pengembangan model pelayanan BK untuk 

anak berkebutuhan khusus di masyarakat 

Model 

pelayanan BK 

untuk anak 

berkebutuhan 

khusus 

Konseling populasi khusus Tersedianya model 

pelayanan konseling 

populasi khusus 

Analisis 

pelaksana

an 

konseling 

populasi 

khusus 

Studi kasus terhadap masyarakat 

yang termasuk dalam populasi 

khsuus 

Pengembangan 

model konseling 

populasi 

khsusus 

Pelaksanaan 

model 

pelayanan 

konseling 

populasi 

khusus berbasis 

karakter konseli 
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Isu Strategis: Pendidikan Karakter  

Tema payung 
Tema 

 
Target 2020 

Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pendidikan dan 

pembelajaran 

karakter berbasis 

nilai-nilai 

kebangsaan dan 

kearifan lokal 

Pendidikan dan 

pembelajaran karakter 

berbasis nilai-nilai 

kebangsaan dan kearifan 

lokal 

 

Tersedianya model 

pendidikan dan 

pembelajaran karakter 

berbasis nilai-nilai 

kebangsaan dan kearifan 

lokal 

 

Analisis penelitian dan 

benchmark nilai-nilai karakter 

Bangsa dan kearifan lokal 

Pengembangan 

model dan 

perangkat 

pembelajaran, 

sistem 

assesment dan 

evaluasi, serta 

sumber belajar 

berbasis 

karakter bangsa 

dan kearifan 

lokal 

pemantapan 

model 

implementasi 

pendidikan 

karakter 

bangsa 

pengembangan 

jejaring kerjasama 

implementasi 

pendidikan karakter 

bangsa 

 

 

Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Institusi 

Tema payung 
Tema 

 
Target 2020 

Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Peningkatan 

Kualitas LPTK 

Peningkatan 

kualitas LPTK 

dalam menghasilkan 

pendidik dan 

tenaga kependidikan 

Kesiapan 

LPTK dalam 

menghasilkan lulusan 

bertakwa, 

mandiri, dan cendekia 

Analisis profil 

LPTK dalam 

Menghasilkan 

pendidik dan 

tenaga 

Pengembangan 

iklim/ kultur 

akademik 

Pengembangan 

manajemen/tata 

kelola 

 

Pengembangan 

SDM dosen 

dan tenaga 

kependidikan 

Tingkat 

kepuasan 

Layanan 
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yang bertakwa, 

mandiri, dan 

cendekia 

kependidikan 

yang bertakwa, 

mandiri, dan 

cendekia 

Peningkatan 

kualitas 

penjaminan mutu 

pendidikan 

Model penjaminan mutu 

pendidikan 

Tersedia model penjaminan 

mutu pendidikan untuk 

berbagai jenjang, jalur, dan 

jenis pendidikan 

Analisis 

penjaminan 

mutu untuk 

berbagai 

jenjang, 

jalur,dan jenis 

pendidikan yang 

telah ada 

Pengembangan model penjaminan 

mutu untuk berbagai jenjang, jalur, 

dan jenis pendidikan 

Pemantapan  

model 

penjaminan 

mutu untuk 

berbagai 

jenjang, jalur, 

dan jenis 

pendidikan 

pengembangan 

jejaring 

kerjasama 

implementasi 

model 

penjaminan 

mutu 

Penelitian 

kerjasama dan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Penelitian kerjasama 

perguruan tinggi dan 

institusi lain untuk 

mengatasi permasalahan- 

permasalahan 

pendidikan 

di masyarakat 

Terjalin kerjasama 

penelitian dengan berbagai 

institusi untuk mengatasi 

permasalahan pendidikan 

analisis 

potensi 

permasalahan 

pendidikan 

dan kerjasama 

penelitian 

dengan berbagai 

institusi 

Rintisan 

kerjasama 

penelitian 

dengan 

institusi 

pendidikan 

 

Kerjasama penelitian dengan 

institusi, dunia usaha/industri, dan 

masyarakat 

Evaluasi 

dan 

implementasi 

hasil penelitian 

kerjasama 

dengan 

institusi, 

dunia 

usaha/industri, 

dan 

masyarakat 
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C. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja utama penelitian (IKUP) ditetapkan untuk memberikan 

gambaran yang terukur, target-target yang akan dicapai tiap tahun untuk 

mendorong kinerja Lembaga Penelitian IKIP PGRI Pontianak. Peneliti diwajibkan 

menulis kesanggupannya memberikan luaran penelitian sesuai kekhasan penelitian 

yang dilakukan. Skim-skim yang dikembangkan juga diorientasikan untuk 

pencapaian IKUP. 

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama Penelitian 

No Jenis Luaran 
Kinerja 

2013-2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

1. Publikasi Ilmiah 

Internasional 2 1 1 2 2 2 

Nasional terakreditasi 

 

 

0 1 1 2 2 2 

Nasional 137 50 50 55 55 55 

2. 

Sebagai 

pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah 

(sistem informasi) 

Internasional 1 2 2 3 3 3 

Nasional (Seminar hasil 

penelitian) 7 5 5 6 7 8 

Lokal 0 0 0 0 0 0 

3. 

Sebagai 

pembicara utama 

(Keynote Speaker) 

dalam pertemuan 

 

 

 

ilmiah 

Internasional 
0 0 0 0 0 0 

Nasional 
0 0 0 0 0 0 

4. 
Visiting professor 

(sistem informasi) 

Internasional 
0 0 0 0 0 0 

Nasional 
0 0 0 0 0 0 

5. 
Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten 0 0 0 0 0 0 

Paten Sederhana (dalam 

proses paten) 
0 0 0 0 0 0 

Hak Cipta 
0 0 0 0 0 0 

Merek Dagang 
0 0 0 0 0 0 

Rahasia Dagang 
0 0 0 0 0 0 

Indikasi Geografis 
0 0 0 0 0 0 
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No Jenis Luaran 
Kinerja 

2013-2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

6. Teknologi tepat guna 
0 0 0 0 0 0 

7. 
Model/ Prototipe/ Desain/ Karya Seni/ Rekayasa 

Sosial 0 0 0 0 0 0 

8. Buku ajar 
5 5 5 5 5 5 

9. Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan 
158 36 36 27 26 25 
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BAB V 

PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA 

 

A. Tahapan Pelaksanaan 

Rencana Induk Penelitian IKIP PGRI Pontianak terdiri atas 4 isu strategis 

yang terwadahi dalam dua bidang penelitian yaitu bidang pendidikan dan non 

kependidikan. Secara umum, pelaksanaan penelitian tersebut dapat dikategorikan 

menjadi 2 tahapan yaitu tahap penelitian dasar dan pengembangan pada tahun 

2016 hingga 2019, tahap penelitian terapan dan penelitian kerjasama pada tahun 

2019 hingga 2020. Tahapan pelaksanaan penelitian yang terfokus pada penelitian 

dasar dan penelitian pengembangan diharapkan menghasilkan teori, produk, 

prototype, maupun  desain yang mendasari penelitian terapan berikutnya. Hasil-

hasil penelitian ini kemudian dilanjutkan dengan tahap penelitian terapan dan 

kerja sama pada tahun 2019 dan 2020.  

 

B. Pendanaan 

Pelaksaan penelitian yang diprogramkan dalam RIP ini akan didanai dari 

dana internal maupun eksternal IKIP PGRI Pontianak melalui berbagai skim 

penelitian yang ditawarkan. Skim penelitian yang ditawarkan oleh Lemlit IKIP 

PGRI Pontianak didasarkan pada tahapan pelaksanaan tema payung penelitian 

dalam RIP tersebut. Selain dana yang bersumber dari APBS IKIP PGRI 

Pontianak, peneliti juga dapat mengikuti kompetisi untuk memproleh dana 

penelitian eksternal. Adapun sumber dana yang dapat diperoleh oleh dosen 

sebagai peneliti yang ada di lingkungan IKIP PGRI Pontianak yaitu DRPM 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek DIKTI, 

pemerintah daerah/Bappeda, lembaga pemerintah kementerian dan non 

kementerian (Kemristek, LIPI, BKKBN, Balitbang  Kemdiknas); lembaga swasta, 

dunia usaha/industri maupun institusi lain.  
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C. Pedoman Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian yang diprogramkan dalam RIP dengan sumber dana 

internal mengacu pada buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh Lemlit 

IKIP PGRI Pontianak. Pedoman pelaksanaan penelitian tersebut berisi tentang 

persyaratan penelitian, proses seleksi proposal penelitian, proses pelaksanaan 

penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian, dan pelaporan hasil penelitian. 

Sedangkan untuk dana eksternal, pelaksanaan penelitian mengacu kepada 

pedoman penelitian yang disusun oleh masing-masing penyandang dana. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian merupakan rumusan strategis dalam menentukan 

arah dan kebijakan penelitina dalam upaya meningkatkan peran penelitian untuk 

mendukung pencapaian visi IKIP PGRI Pontianak. Keberhasilan cita-cita tersebut 

sangat tergantung dari konsistensi dalam pelaksanaan rencana yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, diharapkan RIP ini benar-benar merupakan dokumen 

rencana yang dijadikan sebagai rujukan dan bukan hanya dokumen akademis 

semata. 
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