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KATA SAMBUTAN
KETUA LEMBAGA PENELILTIAN DAN PENGABDIAN KEPADA

MASYARAKAT

Buku Rencana Strategis (RENSTRA)Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr.Hazairin, SH ini

menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Prof.

Dr.Hazairin, SH (UNIHAZ). Buku Rencana Induk Penelitian(RIP) ini

memuat tentang payung penelitian, landasan pengembangan LPPM

UNIHAZ, sasaran kegiatan bidang penelitian, capaian dan sumber

daya peneliti di lingkungan UNIHAZ serta analisa SWOT

berdasarkan kondisi internal LPPM UNIHAZ.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM) UNIHAZ menyadari bahwa kemampuan keuangan dalam

rangka mendukung program penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menjawab banyaknya

persoalan. Oleh karena itu, upaya-upaya kreatif perguruan tinggi

sangat diperlukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi

pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.

Buku Rencana Strategis (RENSTRA) ini menjadi penting untuk

diterbitkan dan dilakukan pembaharuan mengingat dalam

prakteknya LPPM masih mengidentifikasi adanya kekurangefisienan

dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku RENSTRA ini menjadi acuan dalam melaksanakan

maupun melaporkan kinerja di bidang penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat oleh dosen UNIHAZ. Dengan penerbitan Buku

RENSTRA ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan
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KATA SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS PROF. Dr. HAZAIRIN, SH

Sejalan dengan Renstra dan Visi Misi Universitas Profesor DR.

Hazairin, SH 2014-2018 nomor satu, yaitu meningkatkan

pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat berstandar nasional  berbasis  religius, Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH yakin bahwa hal tersebut dapat dicapai melalui

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di

perguruan tinggi. Jika bercermin pada negara-negara maju, maka

tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung

kemajuan adalah kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat yang terus menerus bergerak ke depan,

sehingga wajar jika kualitas penelitian mereka berada di garis

depan ilmu pengetahuan.

Dalam merekonstruksi sistem ekonomi, sosial, budaya dan

politik, pendidikan tinggi harus terus berupaya menciptakan

terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara

menyeluruh dan karenanya penelitian perlu diarahkan pada inovasi

dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya

hasil penelitian yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual

(HKI), seperti antara lain hak paten dan teknologi tepat guna.

Bidang penelitian tidak harus selalu diartikan berorientasi pada

produk dengan melupakan kajian ipteks-sosbud mendasar yang

dalam jangka panjang yang akan berdampak pada kemajuan

ekonomi dan daya saing bangsa. Sama halnya dengan bidang

penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat juga



iv

mendapatkan perhatian untuk dikembangkan dan hal ini

merupakan salah satu faktor yang membedakan antara darma

pendidikan tinggi di Indonesia dengan darma perguruan tinggi di

negara-negara lain.

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (UNIHAZ) melalui Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) terus

berupaya untuk mengemas program penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat secara simultan dan berkesinambungan sesuai

dengan perkembangan ipteks-sosbud dan kebutuhan

pembangunan. Reformulasi berbagai program penelitian

merupakan tanggapan atas keinginan para peneliti dan

stakeholdersserta sekaligus tanggapan atas kemajuan Ipteks itu

sendiri.

Menyadari pentingnya peran penelitian di perguruan tinggi,

UNIHAZ perlu mendorong terbangunnya sistem inovasi daerah dan

nasional yang dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan

daerah, nasional maupun global. Sesuai dengan kapasitasnya dan

dilandasi oleh kepentingan nasional, UNIHAZ mengembangkan

pusat-pusat  studi dengan memanfaatkan kepakaran yang ada di

lingkungan UNIHAZ dengan fokus tertentu, baik berbasis sektor,

komoditas, maupun isu strategis nasional, dengan melibatkan

berbagai disiplin keilmuan. Strategi yang dilakukan oleh UNIHAZ

adalah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam

pengelolaan penelitian kepada LPPM melalui program Penelitian

Internal sumber dana DIPA LPPM.

UNIHAZ telah berhasil mendorong penelitian di lingkungan

kampus.Hasil penelitian tersebut perlu diubah menjadi inovasi
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dengan melakukan komersialisasi berupa kerjasama dengan mitra

industri atau pemerintah daerah dalam upaya untuk turut serta

menyejahterakan masyarakat dan membangun perekonomian

Bengkulu.Sebuah temuan yang tidak dikomersialisasikan bukan

merupakan inovasi teknologi, melainkan merupakan invensi

teknologi. Berbagai program pengembangan kewirausahaan dengan

industri mitra dan pemerintah daerah harus berlandaskan kepada

inovasi teknologi mengingat bahwa kemajuan sebuah negara tidak

dapat dicapai tanpa pembangunan ekonomi yang berlandaskan

pada teknologi dan pengetahuan.

UNIHAZ menyadari bahwa jumlah publikasi nasional dan

internasional yang dihasilkan oleh akademisi UNIHAZ masih jauh

tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain, bahkan

dengan sejumlah kawasan di Indonesia. UNIHAZ menyadari bahwa

perbaikan kualitas penelitian akan dapat mewujudkan perguruan

tinggi yang bermutu dan berwibawa, yang salah satu indikator

utamanya adalah publikasi nasional bahkan internasional para

peneliti dan akademisi. Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor

152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah seharusnya menjadi

pijakan dalam upaya untuk meningkatan kualitas dan kuantitas

publikasi ilmiah akademisi Indonesia.LPPM UNIHAZ diharapkan

mampu menjawab tantangan ini melalui sejumlah skema penelitian

bagi dosen.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi.Dukungan

pendanaan untuk penelitian dinyatakan secara tegas dalam

Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
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BAB I
PENDAHULUAN

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu(UNIHAZ) adalah

salah satu universitas swasta yang pertama kali berdiri di Provinsi

Bengkulu di bawah naungan Yayasan Semarak Bengkulu. Untuk

lebih memberikan arah dan kebijakan yang jelas tentang

pengembangan penelitian di Universitas maka disusun Rencana

Strategis (RENSTRA) Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

selama jangka waktu 5 tahun mendatang. Rencana Induk

Penelitian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu akan

dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang

dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja lembaga penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat UNIHAZ dengan melibatkan

seluruh unit-unit pendukung dan sumberdaya dalam

pelaksanaannya. Road map penelitian dan Pengabdian kepada

masyarakar dalam RENSTRA ini disusun berdasarkan pemetaan

potensi penelitian yang ada di UNIHAZ dalam tiga tahun terakhir

(tahun 2013 sampai dengan 2016). Pemetaan yang dilakukan

berbasis pada payung penelitian di masing-masing Fakultas

dan/atau Pusat studi, dengan mempertimbangkan: (a) topik dan

judul penelitian dan Pengabdian yang banyak didanai baik dari

internal maupun eksternal, (b) kualifikasi akademik sumberdaya

manusia yang banyak mendukung bidang penelitian

yangdiusulkan, (c) bidang keilmuan yang mendukung seperti

labor/ program studi/ jurusan/ fakultas, (d) sarana pendukung
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penelitian (laboratorium, pusat studi, pusat kajian), (e) jumlah

output dan outcomes penelitian, antara lain publikasi ilmiah dalam

bentuk jurnal nasional dan internasional, Hak Cipta atau Patent

dan Teknologi Tepat Guna.

Dengan demikian kondisi yang kondusif yang disiapkan

untuk melakukan riset akan memberikan motivasi mahasiswa dan

dosen. Prosedur pemetaan penelitian tersebut melibatkan

pimpinan-pimpinan Fakultas serta unit kerja dibawahnya dengan

mendata penelitian-penelitian yang telah dihasilkan serta produk

penelitian lain (Publikasi, Hak Cipta, Paten, Teknologi Tepat Guna,

Proseding, Jurnal dan Buku Ajar) dalam 3 tahun terakhir, mulai

tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Beberapa unggulan

penelitian yang dominan baik produk maupun outcomes secara

kuantitas dan kualitas, maupun potensi sumberdaya yang ada

akan dijadikan prioritas untuk diusulkan menjadi program yang

akan dijalankan pada Rencana Induk Penelitian tersebut. Peta

jalan penelitian yang akan diusulkan dalam RIP diharapkan dapat

menjalankan program penelitian yang dibutuhkan oleh Universitas

Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dengan melihat analisa dan hasil

evaluasi diri institusi dalam hal pengembangan penelitian.

Penelitian ditingkat Universitas yang dirangkum dalam Rencana

Strategis dan Rencana Operasional. Beberapa permasalahan

dalam pengelolaan penelitian, kekuatan sumberdaya peneliti,

kelengkapan sarana dan prasarana penunjang penelitian serta

produk penelitian yang akan dihasilkan menjadi tolak ukur

pengusulan RIP ke Rapat Senat dan Rektor UNIHAZ. Penelitian

unggulan yang diusulkan dalam RIP harus dapat dilaksanakan oleh
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sebagian besar yang memiliki kompetensi dan bidang keilmuan

yang bersifat multi disiplin, dengan pentahapan merumuskan topik

penelitian utama, kemudian dijabarkan menjadi sub topik

penelitian dengan lintas multi disiplin.

Tujuan dari pembuatan RENSTRA ini harus dapat menjawab

permasalahan pengelolaan dan pengembangan penelitian dan

pengabdian di tingkat universitas, seperti memberikan arah

kebijakan pengembangan penelitian kedepan, kajian dan topik

penelitian yang akan dikembangkan, serta target dan sasaran

kegiatan penelitian UNIHAZ. Penyusunan dokumen RIP didasarkan

pada dokumen rencana strategis UNIHAZ tahun 2012-2016,

rencana induk pengembangan UNIHAZ dan keputusan senat

tentang pengembangan penelitian dan pengabdian di Unihaz. Visi-

misi Unihaz dapat dijelaskan sebagai berikut:

Visi UNIHAZ

Menjadi universitas yang  semarak, religius, dan  unggul
dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Misi UNIHAZ

1. Meningkatkan pelaksanaan  pengajaran, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat berstandar nasional  berbasis
religius;

2. Meningkatkan kualitas tatakelola lembaga yang transparan,
akuntabel, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi;

3. Mengembangkan program studi dan melestraikan temuan
ilmu pengetahuanteknologi dan seni yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat ;

4. Mengembangkan jaringan  kemitraan dengan lembaga dalam
dan luar negeri ; dan

5. Memperkuat kompetisi dan kemampuan kewirausahaan
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lulusan.
Komitmen UNIHAZ dalam pengembangan penelitian

tercantum dalam visi dan misi UNIHAZ untuk menjadikan

universitas terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi

yang berkeunggulan di bidang IPTEK harus dilaksanakan melalui

pengembangan penelitian oleh civitas akademika, serta misi untuk

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional yang

selaras dengan falsafah universitas dengan didasarkan kepada

nilai-nilai keilmuan dan keislaman. Komitmen tersebut juga telah

dijalankan dalam tujuan dan renstra universitas terutama dalam

bidang penelitian. Salah satu bagian dari tujuan UNIHAZ adalah

meningkatkan kegiatan penelitian yang menjadi landasan serta

sumber penggerak pelaksanaan program pendidikan dan

pengabdian kepada masyarakat.

Rencana strategis UNIHAZ mengacu kepada konsep yang

mencakup aspek pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Rencana strategis tersebut harus berorientasi dengan

mempertimbangkan perbaikan kinerja dari waktu ke waktu.

Rencana strategis juga memperhatikan aspek keterjangkauan

artinya rencana strategis harus dapat diimplementasikan dalam

kurun waktu tertentu. Adapun salah satu dari rencana strategis

universitas yang berkaitan dengan penelitian adalah peningkatan

kinerja Sumberdaya Manusia (SDM) dalam budaya meneliti yang

didukung dari pendanaan universitas maupun pemerintah (Dikti)

serta kerjasama dengan institusi lain.
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN LPPM

2.1 Visi, Misi dan Tujuan LPPM-UNIHAZ

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

(LPPM-UNIHAZ) merupakan suatu unit kerja di bawah Universitas

Prof. Dr. Hazairin, SH yang secara legal dapat

dipertanggungjawabkan. Kegiatan utama di LPPM adalah

melakukan aktivitas Penelitian, Pengabdian serta Penerapan dan

Pengembangan IPTEKS di berbagai bidang. Oleh karena itu

berbagai kiprah dan dinamika program serta kegiatannya

konsisten dengan pelestarian, pertumbuhan dan pengembangan

IPTEKS. Untuk mewujudkan hal tersebut dilaksanakan berbagai

upaya untuk melalui suatu kinerja lembaga, sehingga

meningkatkan kepercayaan, citra dan apresiasi masyarakat,

khususnya pihak pengguna jasa pada Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Bengkulu.

Usaha untuk mendukung visi, misi dan tujuan Universitas

Prof. Dr. Hazairin, SH dan dalam rangka mewujudkan cita-cita

tersebut LPPM-UNIHAZ mempunyai visi sebagai berikut:

”Mewujudkan masyarakat ilmiah Universitas Prof. Dr.

Hazairin, SH Bengkulu yang kompeten dan aktif dalam

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

yang berlandaskan IMTAQ”.
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Untuk mewujudkan visi tersebut, maka LPPM-UNIAHZ mempunyai

misi. Adapun Misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu

1. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan mengelola

penelitian serta meningkatkan suasana dan budaya menelitii

yang kompetitif.

2. Melaksanakan penelitian dan pelatihan yang mampu

memecahkan permasalahan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Menggalakkan penyebaran/publikasi hasil penelitian melalui

pembelajaran, pengabdian dan berbagai media informasi yang

lain.

Dalam menselaraskan antara visi, misi LPPM dengan Universitas,

maka LPPM mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat:

1. Menghasilkan penelitian bermutu yang dapat memberikan

manfaat dan memecahkan persoalan yang terjadi di

masyarakat.

2. Menjadikan hasil penelitian sebagai bahan untuk meningkatkan

kualitas pengajaran dan pengabdian kepada  masyarakat.

3. Menciptakan sistem manajemen dan layanan penelitian yang

kondusif.

4. Memberikan akses penelitian pada pemerintah dan masyarakat.

5. Menghasilkan penelitian adaptif yang mampu memecahkan

permasalahan pembangunan.
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Merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian

yang sangat strategis perannya di era kompetisi tinggi dewasa ini.

Perguruan Tinggi dituntut mampu mengembangkan atmosfir, etika

dan budaya akademik berbasis penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat. Oleh karena itu, semua komponen di Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH baik pimpinan, mahasiswa, staf pengajar,

pelaksana maupun stakeholder diharapkan ikut terlibat dalam

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.

Dalam rangka mendukung dan menjalani visi, misi dan

tujuan, pengembangan program penelitian dan pengembangan

IPTEKS di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

diformulasikan ke dalam payung besar penelitian dan

pengembangan IPTEKS UNIHAZ yaitu “Penelitian, Pengabdian,

Pengembangan dan Penerapan Ipteks Untuk Kesejahteraan

Berkelanjutkan yang Selaras dengan Kearifan Lokal”. Untuk

mencapai kesejahteraan berkelanjutan yang selaras dengan ke

Arifan Lokal tersebut, agenda riset dari pengembangan IPTEKS

UNIHAZ (ARUZ) ditetapkan sebagai berikut:

1. Teknologi dan manajemen budidaya pertanian tanaman di

Provinsi Bengkulu.

2. KelestarianLingkungan Berbasis Kearifan Lokal

3. Sosial budaya dan integritas bangsa

4. Ekonomi hijau (green economy)

5. Hukum (norma) masyarakat Bengkulu berbasis kearifan lokal

bervisi global
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6. Manajemen dan teknologi pembelajaran pesisir Bengkulu

berbasis kearifan lokal bervisi global.

7. Pemberdayaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam di

wilayah pesisir Bengkulu

Agenda riset dan pengembangan IPTEKS Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH (ARUZ) merupakan dokumen yang disusun untuk

memberikan arah prioritas kegiatan, target dan indikator capaian

kegiatan pengembangan IPTEKS di lingkungan Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH Bengkulu, dalam suatu capaian jangka panjang.

Agenda riset dan pengembangan IPTEKS Universitas Prof. Dr.

Hazairin, SH (ARUZ) dilaksanakan untuk mengakomodasi

sumbangan pemikiran yang substantif dari segenap perwakilan

dari berbagai bidang ilmu pengetahuan (Fakultas, Pusat Studi,

Lembaga) dan berbagai program di lingkungan Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH Bengkulu, pemerintah, pelaku usaha/industri,

serta stakeholders terkait.

Ketujuh bidang utama Agenda Riset Unihaz (ARUZ) tersebut

dijabarkan ke dalam payung penelitian pada masing-masing pusat

studi. Payung penelitian pada masing-masing pusat studi sebagai

berikut:
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Tabel 1. Sasaran Kegiatan Bidang Penelitian UNIHAZ

No. Pusat Studi Payung Penelitian

1 Pusat Penelitian Budidaya
tanaman pertanian

Teknologi dan manajemen
budidaya pertanian tanaman di
Provinsi Bengkulu

2 Pusat Penelitian
Pembangunan Wilayah
Pesisir dan Lingkungan
Hidup (PPLH)

Pengembangan sumberdaya dan
lingkungan hidup di wilayah
pesisir Provinsi Bengkulu

3 Pusal Penelitian Sosial
Ekonomi (PPSE)

Sosial ekonomi budaya
masyarakat Provinsi
Bengkulumenuju ekonomi hijau

4 Pusat Penelitian Kawasan
Pantai dan Perairan (PPKP)

Teknologi dan manajemen
budidaya ikan-ikankhas/lokal
Bengkulu

5 Pusat Penelitian Hukum,
Kebijakan Publik dan HAM

Kajian Hukum, kebijakan
publik yang selaras dengan
HAM berbasis kearifan lokal
bervisi global.
Sosial budaya dan integritas
bangsa.

6 Pusat Penelitian
Pengembangan Bidang
Pendidikan

Pengembangan metode dan
teknologi pembelajaran.

2.2 Riwayat Perkembangan

Berdasarkan data-data penelitian pada tiga tahun terakhir

dapat dilihat riwayat perkembangan penelitian para dosen UNIHAZ

yang telah dipublikasikan yaitu :

a. Publikasi Ilmiah bereputasi nasional dan internasional

Tabel 2.menggambarkan jumlah publikasi hasil kegiatan

penelitian baik pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional

seta kegiatan pertemuan ilmiah selama tiga tahun, mulai tahun
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2013 sampai dengan tahun 2016. Jumlah publikasi sebanyak 102

judul yaitu publikasi dari judul penelitian yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian Tahun 2013-2016

No. Publikasi
Tahun Publikasi

2013 2014 2015

1 Jurnal Nasional Tidak

terakreditasi (ada ISSN)

21 38 53

2 Buku (ISBN) 2 0 1

Unihaz Bengkulu memiliki komitmen yang sangat tinggi agar

supaya hasil penelitian dosen di lingkungan Unihaz dapat

dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal

internasional. Bentuk komitmen yang diberikan adalah dengan

penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan penulisan artikel

untuk publikasi yang dilakukan secara kontinyu.

b. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak kekayaan intelektual atas rancang bangun, prototipe,

perangkat lunak dan sebagainya telah mendapatkan perhatian di

Unihaz. Universitas menyediakan sejumlah dana untuk pengusulan

pendaftaran hak kekayaan penelitian civitas akademika Unihaz

melalui program Penelitian Berpotensi Paten (PBP), yang

pelaksanaannya dikoordinir melalui LPPM Unihaz. Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH juga mempunyai komitmen untuk terus-menerus

memacu perolehan HKI melalui berbagai program sosialisasi HKI.

Komitmen Universitas baik dari aspek pendanaan dan dukungan
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teknis serta non teknis lainnya akan terus meningkat setiap

tahunnya sesuai dengan yang telah digariskan dalam Renstra

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH untuk mencapai misi dan visi

Unihaz.

2.3. Capaian Rencana

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH memiliki staf dosen

sejumlah 146 orang. Kualifikasi pendidikan dosen Unihaz adalah

dosen dengan pendidikan Strata-3 sebanyak 7,58%, dosen

dengan pendidikan Strata-2 sebanyak 83,32%. Sedangkan dosen

yang sedang melanjutkan ke pendidikan S3 sebanyak 9,10%.

Kegiatan penelitian dosen bersumber dari berbagai

pendanaan, antara lain: Yayasan Semarak Bengkulu maupun

Depdiknasbud melalui Dikti. Selama tahun 2013-2016, jumlah

judul penelitian yang didanai dari sumber dana internal Universitas

Prof. Dr. Hazairin, SH masih sangat minim, yaitu sebesar (4,61%)

dari keseluruhan judul penelitian yang dilaksanakan. Judul

penelitian yang diterima dari DP2M Dikti, Depdiknasbud mencapai

3,84% dari keseluruhan judul penelitian yang dilaksanakan selama

tiga tahun tersebut.

Tabel 3.Rekapitulasi Penelitian Unihaz 2013-2016 Berdasarkan
Sumber Pendanaan

No. Sumber Pendanaan 2013/2014 2014/2015 2015/2016
1. LPPM UNIHAZ 30 40 44
2. DRPM DIKTI 3 9 18
3. DIPA KOPERTIS

WILAYAH II
- - -
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Persentase dosen yang melakukan kegiatan penelitian (dengan

sumber dana eksternal) pada tahun 2013 sebanyak 1,59 persen,

tahun 2014 sebanyak 4,76 persen dan tahun 2015 sebanyak 9,52

persen. sedangkan jumlah dosen yang melakukan penelitian

dengan dana internal pada tahun anggaran 2013/2014 sebanyak

15,87 persen, tahun anggaran 2014/2015 sebanyak 21,16 persen

dan tahun anggaran 2015/2016 sebanyak 23,28 persen.

Tabel 4.Rekapitulasi Penelitian UNIHAZ 2013-2016 Berdasarkan
Pendidikan Ketua Peneliti

No. Pendidikan Peneliti 2013/14 2014/15 2015/16
1. S1 5 1 0
2. S2 20 29 21
3. S3 2 1 8
4. Mahasiswa 3 9 10
TOTAL 30 40 44

Bidang penelitian yang dilakukan berdasarkan Agenda Riset

Unihaz (ARUZ) selama tahun 2013 sampai dengan 2016, maka

jumlah penelitian yang terbanyak adalah pada bidang pertanian

50%, diikuti oleh bidang teknik 15% dan bidang sosial 35%.

Jumlah publikasi hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah

nasional serta pada pertemuan ilmiah selama tiga tahun (tahun

2013 sampai dengan tahun 2016) masih sangat terbatas.

Persentase publikasi hasil penelitian terhadap jumlah judul

penelitian dalam tiga tahun ini hanya sebesar 55,56 %. Data dari

tiga tahun tersebut menunjukkan bahwa dari keseluruhan

publikasi yang ada di lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin,
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SH, persentase publikasi nasional baik berupa jurnal nasional tidak

terakreditasi (memiliki ISSN) maupun proseding pertemuan ilmiah

nasional 57 % dari total publikasi yang ada. Jadi, apabila

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan judul penelitian yang

telah dilaksanakan selama tiga tahun tersebut maka persentase

publikasi nasional sebesar 14,29 %.

2.4. Kondisi Internal Penelitian LPPM

Dalam menyusun rencana strategis penelitian Tahun 2012 –

2016, diperlukan analisis kondisi internal penelitian tiga tahun

terakhir sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan

permasalahan yang terjadi.

Sumber pendanaan penelitian yang terdapat di LPPM

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH berasal dari internal dan

eksternal Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Selama tahun 2013-

2016, jumlah penelitian yang didanai dari internal Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH meningkat yaitu sebesar 79,17%. Judul penelitian

yang diterima dari DRPM Dikti mencapai 20,83 % dari keseluruhan

judul penelitian yang dilaksanakan selama tiga tahun tersebut.

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH telah melakukan

kerjasama bidang penelitian eksternal dengan berbagai lembaga.

Namun demikian, Unihaz mempunyai komitmen untuk

meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang penelitian karena

peluang kerjasama penelitian eksternal sebenarnya cukup besar.

Selama kurun waktu tahun 2013 – 2016, perolehan judul

penelitian dari sumber dana eksternal selain Dari DP2M Dikti

masih sangat terbatas (0,76%). Berbagai upaya untuk
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peningkatan kegiatan kerjasama penelitian perlu dipacu lebih

lanjut sehingga diharapkan kegiatan penelitian yang dilakukan di

Unihaz nantinya akan benar-benar didasarkan kepada kebutuhan

stakeholder.

2.5. Peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Univ.

Prof. Dr. Hazairin, SH (LPPM-Unihaz) mempunyai peran penting

dalam terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini dapat

dilihat pada dua poin dari Tridharma adalah penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat.Berdasarkan peranan inilah LPPM

Unihaz berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat

menunjang terlaksananya Tridharma perguruan tinggi melalui

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai informasi

terkait dengan penelitian dan pengabdian yang didanai oleh

internal, Dikti maupun sumber dana lainnya selalu diinformasikan

kepada para dosen dan mahasiswa agar para dosen dan

mahasiswa tersebut dapat memperoleh dana bantuan tersebut.

2.6. Infrastruktur Penelitian dan Sumberdaya Manusia

1. Unit-unit penelitian/Pusat Studi/Laboratorium

Unihaz memiliki dua lokasi kampus yang didukung

sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan

IPTEKS. Beberapa prasarana pendukung di antaranya

laboratorium, perpustakaan yang bisa diakses secara on-
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line, areal hot-spot untuk intranet maupun internet, fasilitas

olahraga, seni maupun pusat pembinaan keagamaan.

Sebagai institusi pengelola kegiatan penelitian dan

pengembangan Ipteks, LPPM Universitas Prof. Dr. Hazairin,

SH (UNIHAZ) didukung oleh beberapa pusat studi. Adapun

laboratorium pendukung yang tersebar pada 6 Fakultas yang

ada, antara lain: laboratorium teknik mesin dan sipil,

laboratorium lapang (kebun dan kolam ikan), laboratorium

bahasa Inggris, laboratorium komputer dan sebagainya.

2. Tenaga Peneliti

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH memiliki tenaga

peneliti yang memadai untuk melaksanakan penelitian.

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH memiliki 215 orang dosen

tetap dan 68 orang karyawan (tetap dan tidak tetap).

Persoalan utama yang dihadapi adalah hanya terdapat

beberapa dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sedang

menyelesaikan jenjang pendidikan S3 (2,65%) dan hanya 1

(satu) orang yang memegang jabatan akademik guru besar.

Sedangkan masalah yang timbul dalam pengelolaan

karyawan antara lain masih kurangnya tenaga ahli yang

sesuai dengan bidang kerjanya misalnya tenaga

laboratorium/teknisi maupun pustakawan. Selain yang

tercatat sebagai dosen tetap, Unihaz juga memberdayakan

dosen dari kalangan profesi untuk memenuhi kebutuhan

pengajar sesuai kompetensi praktis dan memenuhi jumlah
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kekeurangan SDM, secara bertahap diproses statusnya

sebagai dosen tetap paruh waktu di Unihaz.

Evaluasi terhadap performa kinerja dosen Unihaz

secara umum dilakukan dengan menggunakan Daftar

Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3). Namun demikian metode

evaluasi sebagaimana tersebut sesungguhnya belum dapat

mengevaluasi prestasi riil dari setiap dosen, mengingat

evaluasi tersebut belum meliputi kegiatan dosen pada

dharma kedua dan ketiga, yaitu kegian penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat. Unihaz memiliki komitmen

dalam pengembangan sumberdaya manusia atau peneliti.

Komitmen itu ditandai dengan mendorong dosen untuk

melanjutkan ke jenjang pendidikan Doktor (S3) sesuai

dengan keahliannya, serta memberikan fasilitas bagi yang

sudah berpendidikan Doktor untuk memperoleh Guru Besar.

3. Dana

Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan

penelitian dosen diperoleh dari berbagai sumber diantaranya

adalah Dana Ditlitabmas Dirjen Dikti dan dana internal yaitu

DIPA LPPM Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Jumlah dana

yang telah terserap dalam berbagai skim penelitian

ditunjukkan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Dana yang terserap dari Berbagai Sumber Dana

No. Sumber Dana Jumlah Dana

2013/2014 2014/2015 2015/2016

1

2

Ditlitabmas Dikti

DIPA LPPM

201.500.000

40.175.000

622.500.000

340.000.000

756.300.000

340.000.000

TOTAL 241.675.000 962.500.000 1.096.300.000

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa dana yang

ada tidak terserap secara maksimal. Hal ini dikarenakan oleh

beberapa faktor diantaranya faktor kekurangtahuan para

dosen dalam menyusun proposal yang akan diajukan dan

kurangnya motivasi para dosen dalam berkompetisi di

bidang penelitian.

4. Sistim Informasi

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH sudah memiliki

sistem informasi. Manajemen data dan informasi di UNIHAZ

dikelola dan dikembangkan oleh Laboratorium Komputer.

Unit ini bertanggung jawab juga atas sistem komunikasi,

operasional internet, teknologi informasi, sistem informasi,

manajemen informasi, dan lain-lain di lingkungan kampus

UNIHAZ. Dalam upaya pelayanan kepada civitas akademika,

di lingkungan kampus UNIHAZ, juga telah disediakan areal

hot-spot untuk intranet maupun internet.
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Pada program penelitian dengan sumber dana internal,

pengelolaan penelitian sepenuhnya dilaksanakan melalui

penggunaan web LPPM-UNIHAZ (http://lppm-unihaz.ac.id),

baik secara substantif maupun administratif penelitiannya.

Saat ini UNIHAZ telah memiliki insfrastruktur yang dapat

digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan peneltian agar

mencapai mutu yang lebih baik, yaitu melalui sistem

intranet. Namun demikian, pemanfaatan intranet juga belum

optimal mendukung seluruh operasi universitas, terutama

kegiatan-kegiatan akademis. Salah satu sebabnya diduga

karena belum terbentuknya kebutuhan di kalangan staf

dosen maupun mahasiswa, atau fasilitas yang tersedia

belum menyentuh kebutuhan mereka. Untuk mengatasi

kesenjangan tersebut UNIHAZ terus menerus melakukan

penelitian dan pengembangan sistem informasi yang

didasarkan pada kebutuhan civitas akademika dan

stakeholder. Saat ini iklim melakukan penelitian oleh dosen

sudah cukup baik, sehingga melaksanakan penelitian telah

menjadi kebutuhan bagi banyak dosen. Pemanfaatan

intranet untuk manajemen penelitian diharapkan akan

mendorong penggunaan intranet dalam kegiatan akademis.

Di sisi lain, fitur intranet sesuai dengan kebutuhan

perubahan manajemen penelitian untuk mengembangkan

lingkungan yang transparan.

2.7. Organisasi Manajemen

1. Sumberdaya Pengelola
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LPPM-UNIHAZ memiliki sumberdaya pengelola yang

memadai untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. LPPM-UNIHAZ secara struktur

kelembagaan di bawah Universitas terdiri dari Ketua dan

Bidang serta staf. Keseluruhan bagian merupakan unsur

yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan

fungsinya, dan secara integral merupakan kesatuan yang

tidak dapat dipisahkan. Sumberdaya manusia yang berada di

LPPM-UNIHAZ sangat handal dan sesuai dengan kapasitas

dan keahliannya dalam rangka melayani dan

mengembangkan IPTEKSBUD. Kehandalan LPPM-UNIHAZ

juga dapat dilihat dari sistem layanan yang sangat bagus

dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang sangat ketat

dalam pelaksanaan penelitian.

2. Sistem Layanan Peneliti

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH melaksanakan

tugas pelayanan bagi peneliti dalam berbagai hal, antara

lain: pemberian informasi penelitian eksternal yang

ditawarkan oleh berbagai lembaga pemberi dana, proses

pengayaan proposal yang diajukan ke pemberi dana,

pengiriman proposal penelitian eksternal, seminar proposal

penelitian, monitoring penelitian, seminar hasil penelitian,

pendampingan penulisan draft paten hasil penelitian,

pendampingan dan pendaftaran hak kekayaan intelektual

(HKI) yang dihasilkan dari proses penelitian, informasi jurnal
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untuk publikasi ilmiah, pendampingan penulisan publikasi

ilmiah.

LPPM-UNIHAZ setiap tahun mengadakan kegiatan

pengayaan proposal yang akan diajukan pada program

penelitian eksternal. Dalam kegiatan tersebut dilakukan

proses pendampingan dalam penulisan proposal oleh peneliti

senior yang telah ditunjuk. Proses pendampingaqn tersebut

wajib diikuti oleh seluruh peneliti. Monitoring penelitian

dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu disesuaikan

dengan sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan

penelitian. Tim pemonitor ditunjuk melalui Surat Tugas

LPPM-UNIHAZ. Bagi penelitian yang telah selesai

pelaksanaannya dan memiliki potensi untuk pendaftaran

paten, maka dilaksanakan pendampingan proses penulisan

draft paten serta bantuan pendaftaran HKI. Universitas Prof.

Dr. Hazairin, SH juga menyediakan dana internal untuk

proses pendaftaran paten melalui Hibah Pendaftaran Paten

(HPP) dan Hibah Pendaftaran Cipta (HPC). Berbagai kegiatan

pelayanan terhadap peneliti tersebut diatas dilaskanakan di

LPPM-UNIHAZ secara terus menerus dan berkelanjutan.

3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

LPPM-UNIHAZ melakukan monitoring dan evaluasi

internal pada setiap kegiatan penelitian baik yang didanai

secara eksternal maupun internal. Tata cara dan mekanisme

pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui

beberapa tahapan kegiatan, antara lain: rekrutmen dan
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evaluasi. Rekrutment dan evaluator dilakukan berdasarkan

data kelayakan masing-masing personel yang ditunjuk

sebagai evaluator terhadap kegiatan penelitian yang akan di

monitoring. Tim evaluator yang terpilih selanjutnya

ditetapkan dengan surat tugas LPPM-UNIHAZ. Pelaksanaan

kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian ditetapkan pada

jadwal kegiatan penelitian. Proses monev dilaksanakan

melalui kegiatan wawancara dengan tim peneliti serta

mengunjungi tempat pelaksanaan penelitian. Pemeriksaan

oleh tim monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap log

book penelitian, bukti kegiatan penelitian, dokumentasi,

pemeriksaan data-data penelitian dan lain-lain. Tim

monitoring akan mengevaluasi pelaksanaan penelitian

dengan mengisi berita acara monitoring. Sedangkan hasil

evaluasi dari monitoring akan dilaporkan kepada Ketua

LPPM-UNIHAZ dan lembaga pemberi dana. Hasil proses

monitoring dan evaluasi tersebut akan menentukan

kelanjutan pelaksanaan penelitian. Bagi peneliti yang

digugurkan pelaksanaan penelitiannya akibat kelalaian tim

peneliti, maka tim peneliti tersebut bertanggung jawab

untuk mengembalikan biaya penelitian yang telah diberikan.

2.8. Ringkasan SWOT

Berdasarkan kondisi internal LPPM-UNIHAZ, kekuatan dan

kelemahan yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strength)
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Beberapa kekuatan yang dimiliki oleh LPPM-UNIHAZ

adalah sebagai berikut:

 UNIHAZ memiliki komitmen yang tinggi dalam

pengembangan penelitian

 Pengelolaan pendidikan berbasis IT

 Potensi SDM untuk mengusulkan dan melaksanakan

penelitian sangat besar

 Sarana dan prasarana penelitian memadai

2. Kelemahan (Weakness)

Di samping kekuatan yang dimilki UNIHAZ, LPPM-UNIHAZ

juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut:

 Kuantitas penelitian tingkat nasional rendah

 Output penelitian baru sebatas publikasi dan masih

rendah

 Rendahnya keterkaitan antara kegiatan penelitian

dengan pengabdian dan pendidikan-pengajaran

 Rendahnya serapan program penelitian dari luar

UNIHAZ

 Kerjasama penelitian dengan pihak pengguna

teknologi/industri masih rendah

 Serapan pendanaan eksternal maupun internal

untuk output dan outcome masih rendah.

2.9. Kondisi eksternal Penelitian

Keberhasilan penelitian universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Bengkulu juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Kondisi
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eksternal tersebut dapat menjadi ancaman dan peluang bagi

implementasi penelitian di tahun-tahun mendatang. Peluang dan

ancaman tersebut dapat berupa program, pendanaan dan bentuk-

bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh Universitas Prof. Dr.

Hazairin, SH dengan lembaga-lembaga di luar UNIHAZ baik

regional dan nasional. Adapun peluang dan ancaman dari faktor

eksternal sebagai berikut:

1. Peluang (Opportunity)

Beberapa faktor eksternal yang menjadi peluang dalam

implementasi penelitian bagi SDM UNIHAZ sebagai

berikut:

 Semakin beragamnya program penelitian yang

ditawarkan oleh pihak eksternal

 Semakin banyaknya potensi pendanaan dan

pengguna luaran penelitian

2. Ancaman (Treatment)

Beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam

implementasi penelitian bagi SDM UNIHAZ sebagai

berikut:

 Semakin tinggi kompetisi penelitian dari perguruan

tinggi dan lembaga lain

 Persyaratan publikasi hasil penelitian di jurnal

ilmiah terakreditasi semakin tinggi

Berdasarkan kondisi internal dan eksternal di atas, maka LPPM

UNIHAZ akan mengembangkan program dan kegiatan peneltian

yang diuraikan secara lengkap pada bab berikut.
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BAB III
GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

Sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat, telah ditetapkan tujuan penelitian

dan pengembangan adalah: 1) Menghasilkan penelitian bermutu

yang dapat memberikan manfaat dan memecahkan persoalan

yang terjadi di masyarakat, 2) Menjadikan hasil penelitian sebagai

bahan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengabdian

kepada  masyarakat, 3) Menciptakan sistem manajemen dan

layanan penelitian yang kondusif, 4) Memberikan akses penelitian

pada pemerintah dan masyarakat, 5) Menghasilkan penelitian

adaptif yang mampu memecahkan permasalahan pembangunan.

Sasaran utama LPPM adalah menjadikan UNIHAZ sebagai

Universitas riset berbasis kearifan lokal untuk mencapai visi, misi

dan tujuan yang telah ditetapkan, sasarannya adalah: 1)

sumberdaya peneliti dan pengabdian kepada masyarakat yang

berkualitas, inovatif dan tanggap terhadap perkembangan ipteks

dan kebutuhan masyarakat di lingkungan fakuktas, 2) sumberdaya

ipteks penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan

terintegrasi dilingkungan fakultas dan LPPM, 3) sistem informasi

dan dokumentasi yang terintegrasi antara penelitian,

implementasi, luaran dan pengembangan, 4) luaran ipteks dalam

bentuk publikasi, HKI, implementasi dan komersialisasi.
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3.2. Strategi dan Kebijakan LPPM

Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu adalah sebagai pusat

penelitian, penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

teknologi serta seni dan budaya yang terkemuka dalam rangka

menegakkan nilai-nilai keilmuan bagi kepentingan masyarakat.

Untuk mencapai visi perlu ditetapkan beberapa sasaran strategis,

yang meliputi pengembangan input yaitu sumberdaya manusia

peneliti dan sumberdaya ipteks sebagai aset dan modal dasar

untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, perbaikan proses baik

manajemen, organisasi maupun sistem informasi serta

peningkatan luaran dan serapan ipteks. Berdasarkan sasaran

strategis yang telah ditetapkan dirumuskan peta strategi

pengembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

Masyarakat Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH sebagai pusat

penelitian, penerapan dan pengembangan ipteks terkemuka. Peta

strategi pengembangan secara garis besar dirumuskan sebagai

berikut

 Peningkatan mutu dan kompetensi sumberdaya manusia

peneliti

 Peningkatan mutu dan ketersediaan sumberdaya ipteks

 Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi

 Peningkatan mutu, daya saing dan serapan produk IPTEKS
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3.3. Strategi Pengembangan

Beberapa strategi pengembangan ipteks berdasarkan hasil

evaluasi diri dan SWOT serta merujuk kepada sasaran, maka

strategi pengembangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan kompetensi sumberdaya manusia

peneliti

 Peningkatan mutu akademik sumberdaya manusia

peneliti melalui program studi lanjut pada unit pelaksana

pusat studi/fakultas.

 Peningkatan kompetensi bidang ilmu sumberdaya

manusia peneliti baik soft skill maupun hard skill melalui

pencangkokan program magang dalam maupun luar

negeri

 Liniaritas dan konsistensi kajian bidang ilmu sumberdaya

peneliti

 Peningkatan kemampuan sumberdaya peneliti dalam

penulisan dan pengelolaan jurnal

 Peningkatan kemampuan sumberdaya peneliti dalam

menghasilkan produk berorientasi HKI

 Peningkatan kemampuan entreupreneurship peneliti

2. Peningkatan mutu dan ketersediaan sumberdaya IPTEKS

 Optimalisasi dan integrasi pemanfaatan sumberdaya

ipteks antar unit kerja

 Pengembangan sumberdaya ipteks melalui potensi dan

keunggulan lokal

 Peningkatan produktifitas dan mutu penelitian
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 Pengembangan sarana dan prasarana untuk penelitian

yang bersifat komprehensif

3. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi

 Pengembangan sistem informasi terintegrasi antar

peneliti, pusat studi, unit kerja dan institusi

 Pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk

penelitian, pengembangan, luaran dan dampak

 Pengembangan sistem informasi terintegrasi antar

lembaga penelitian, stakeholder, pemerintah dan

publisher

4. Peningkatan mutu, daya saing dan serapan produk IPTEKS

 Pengembangan program penelitian berorientasi HKI,

produk dan komersialisasi

 Pengembangan penelitian berbasis kerjasama

 Pengembangan penelitian berbasis kebutuhan

stakeholder dan pembangunan daerah

 Peningkatan jumlah prototipe, TTG, HKI dan publikasi

ilmiah
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BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR

KINERJA

Berdasarkan bab sebelumnya, dirumuskan program-program

bidang penelitian (tercakup didalamnya organisasi dan

manajemen) dan indikator capaian. Sasaran dan strategi

pengembangan penelitian institusi sesuai Visi yang akan dicapai

dirumuskan dalam empat strategi pengembangan yaitu,

sumberdaya, pelaksanaan,sistem manajemen dan informasi serta

luaran dan serapan ipteks. Sasaran dan strategi pengembangan

selanjutnya dioperasionalisasikan ke dalam program-program

penelitian yang disajikan pada Tabel 6 di bawah ini.
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Tabel6. Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian

NO. SASARAN PROGRAM
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
Indikator TH. 1 TH. 2 TH. 3 TH. 4 TH. 5

1. Peningkatan
mutu dan
kompetensi
sumberdaya
manusia peneliti

Pengembangan
kemampuan SDM
dalam penulisan dan
pengelolaan jurnal

Persen Publikasi
Nasional 7 10 14 16 20

Program
pendampinagan
pengusulan HKI

Jumlah akumulatif
usulan HKI 33 5 7 8 10

2. Peningkatan
Mutu dan
Ketersediaan
Sumberdaya
IPTEKS

Peningkatan
kemampuan peneliti
melalui
pencangkokan
program nasional

Jumlah peneliti
terlibat

2 2 3 4 5

3. Pengembangan
Sistem Informasi
yang Terintegrasi

Update conten
layanan sistem
informasi

Peningkatan
Sisitem Informasi

LPPM Semua Fakultas dan Unit di
Lingkungan Universitas dan Luar
Universitas (Kopertis, Dikti dan
Institusi Research lainnya)

Integrasi sistem
informasi ke tingkat
Universitas

Persen Integrasi
100 60 70 80 85

4. Peningkatan
Mutu, Daya Saing
dan Serapan
Produk IPTEKS

Peningkatan kualitas
output dan produk

Jumlah kontrak
kerjasama
industri/masyarakat 2 3 4 5 6Peningkatan serapan

program output dan
outcome
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Tabel 7. Perumusan Topik Riset dari Riset Unggulan Institusi

Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan

Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan
Masalah

Topik Riset
yang diperlukan

1. Teknik Pemberdayaan
sumberdaya
manusia dan
sumberdaya alam
serta Kelestarian
Lingkungan berbasis
Kearifan Lokal di
wilayah pesisir

Pemanfaatan
sumberdaya
manusia dan
sumberdaya alam di
wilayah pesisir
belum optimal dan
kurang
memperhatikan
lingkungan

Penelitian potensi
sumberdaya
wilayah pesisir
dan pengendalian
lingkungan
berbasis kearifan
lokal

- Potensi SDM
dan SDA
wilayah Pesisir

- Pengendalian
kerusakan
lingkungan
berbasis
kearifan lokal

2. Pertanian Teknologi dan
manajemen
budidaya pertanian
tanaman dan
perikanan di
Propinsi Bengkulu

Pengoptimalan
tanaman asli dan
ikan-ikan di Propinsi
Bengkulu

Menciptakan
teknologi dan
manajemen
budidaya
tanaman dan
perikanan

- Teknologi
budidaya
tanaman
pertanian khas
dan ikan khas
Bengkulu

- Manajemen
budidaya
tanaman
pertanian dan
perikanan yang
dapat
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meningkatkan
ekonomi

3. Hukum Hukum (norma),
kebijakan publik
yang selaras HAM
bagi masyarakat
Bengkulu berbasis
kearifan lokal bervisi
global

Kurangnya
pengetahuan
masyarakat tentang
hukum, kebijakan
publik dan HAM

Meneliti tentang
penerapan hukum
yang berlaku,
kebijakan publik
yang selaras HAM
berbasis kearifan
lokal

- Kajian Hukum
yang berlaku

- Kebijakan
publik yang
selaras HAM
berbasis
kearifan lokal

4. Sosial
Politik

Sosial budaya dan
integritas bangsa

Kurang
diperhatikannya
sosial budaya
masyarakat
pedesaan/pedalaman
yang dapat
berpengaruh
terhadap masuknya
budaya asing yang
dapat mengganggu
integritas bangsa

Penelitian
mengenai sosial
budaya
masyarakat
pedesaan/
pedalaman,
teknik filterisasi
pengaruh budaya
asing ke
masyarakat

- Sosial budaya
masyarakat asli

- Pergeseran nilai
sosial budaya
masyarakat

- Pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga
integritas
bangsa

5. Pendidikan Manajemen dan
Teknologi
pembelajaran
pesisir Bengkulu

Kurangnya perhatian
terhadap pendidikan
masyarakat pesisir

Penelitian
mengenai
manajemen dan
teknologi

- Manajemen
pembelajaran
pesisir
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berbasis kearifan
lokal bervisi global

pembelajaran
bagi masyarakat
pesisir berbasis
kearifan lokal
bervisi global

Bengkulu

- Teknologi dan
pengembangan
pembelajaran
pesisir
Bengkulu

6. Ekonomi Ekonomi Hijau
(green economy)

Peningkatan
ekonomi yang
memihak pihak luar
sehingga ekonomi
kerakyatan kurang
diperhatikan

Penelitian dan
peningkatan
ekonomi
kerakyatan
(ekonomi hijau)
yang dapat
meningkatkan
ekonomi
masyarakat

- Peningkatan
pengetahuan
ekonomi hijau

- Peningkatan
ekonomi
kerakyatan
berbasis
kearifan lokal
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BAB V
PELAKSANAAN RENSTRA LPPM

5.1. Sumber Dana

Sumber dana utama bagi pelaksanaan kinerja operasional

LPPM-UNIHAZ berasal dari Universitas. Universitas Prof. Dr.

Hazairin, SH menetapkan sejumlah dana untuk pelaksanaan

kegiatan operasional rutin lembaga (LPPM) pada setiap tahunnya.

Untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan memacu program

penelitian, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH juga telah

menetapkan dana penelitian yang dapat diakses oleh semua dosen

secara kompetisi. Jumlah dana penelitian internal tersebut tidak

terbatas, namun setiap proposal yang didanai harus melalui

prosedur seleksi di LPPM-UNIHAZ terlebih dahulu. Hal yang sama

juga terjadi pada kegiatan pengabadian kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, LPPM-UNIHAZ

mempunyai beberapa program penelitian internal, yaiu Penelitian

Berbasis Institusional (PIB), Penelitian Dasar Keilmuan Berbasis

Fakultas (PIDKBF) dan Penelitian Institusional untuk Mahasiswa

(PIM) serta Penelitian Produk Berbasis Kearifan Lokal (PPBKL)

merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan hasil

akhir/output berupa produk unggulan atau teknologi yang siap

untuk dimanfaatkan.

Penelitian Dasar Keilmuan Berbasis Fakultas adalah penelitian

yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan dasar,

terutama ditingkat Fakultas. Penelitian berbasis institusional

adalah penelitian yang dilakukan secara khusus tentang institusi
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UNIHAZ, berbagai bentuk usaha yang dapat dilakukan dan atau

organisasi otonom terkait pada semua tingkatan yang hasilnya

dimaksudkan sebagai bahan untuk pengembangan institusi. Hasil

akhir penelitian dapat berupa suatu sistem, konsep, strategi dari

kebijakan alternatif yang dapat dijadikan masukan penyusunan

kebijakan untuk optimasi kinerja institusi. Sedangkan program

penelitian institusional untuk mahasiswa bertujuan untuk

memberika insentif bagi mahasiswa yang melakukan penelitian

untuk menyelesaikan studinya. Program insentif ini bersifat

kompetitif dan jumlah alokasinya ditentukan berdasarkan

kualififaksi proposal yang diajukan.

5.2. Estimasi Dana Penelitian

Berdasarkan program penelitian internal yang menjadi agenda

rutin LPPM dan dilaksanakan setiap tahunnya, maka dapat dibuat

estimasi dana yang dibutuhkan selama periode 5 tahun yang

terurai pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Estimasi Dana Penelitian per Tahun Anggaran per Judul

NO JENIS PENELITIAN DANA (Rp)
1. Penelitian Berbasis Laboratorium 5.000.000
2. Penelitian Pola Ilmu Pokok (PIP) 10.000.000
3. Penelirian Guru Besar 25.000.000
4. Penelitian Berbasis Pusat Studi 30.000.000
5. Penelitian Berpotensi Paten 20.000.000
6. Penelitian Kreativitas Mahasiswa 5.000.000
7 Penelitian :

- Sarjana (S1)
- Pasca Sarjana (S2)
- Pasca Sarjana (S3)

5.000.000
7.500.000

10.000.000

TOTAL 117.500.000
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Untuk periode 5 tahun estimasi dana minimal per judul penelitian

yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian internal adalah

sebesar Rp. 600.000.000,-. Sedangkan untuk penelitian eksternal

tergantung dari besaran dana yang ditetapkan untuk setiap item

penelitian.

5.3. Perkiraan Perolehan Rencana Pendanaan

Pada setiap awal tahun anggaran, LPPM selalu diminta untuk

mengajukan Rencana Anggaran Biaya baik untuk Penelitian dan

maupun untuk pengabdian kepada masyarakat. Perkiraan

perolehan rencana pendanaan untuk program penelitian dapat

dikatakan berpeluang besar dan berdasarkan pada jumlah

proposal yang diajukan ke LPPM.
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BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan Rencana Induk Penelitian Universitas Prof. Dr.

Hazairin, SH Bengkulu dilakukan secara terpadu dengan

melibatkan berbagai lembaga, unit, laboratorium dan fakultas di

lingkungan Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu.

Keberlanjutan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian tersebut

menjadi tanggung jawab LPPM-UNIHAZ secara keseluruhan.

Dukungan pendanaan untuk keberlanjutan RENSTRA akan

dilaksanakan melalui pengadaan dana dan berbagai lembaga

eksternal maupun melalui dukungan dana penelitian internal

UNIHAZ.

Tim penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan

terima kasih    kepada Rektor, Pembantu Rektor dan segenap

pimpinan di lingkungan UNIHAZ atas dukungan dan saran-

sarannya dalam penyusunan dan penetapan RIP-UNIHAZ.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua,

Sekretaris, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian dan

seluruh staf di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH atas

penyediaan data-data yang diperlukan, segala sarana dan

prasarana dalam penyusunan Evaluasi Diri Program Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat UNIHAZ dalam rangka

penyusunan RIP-UNIHAZ tahun 2013-2017.

Akhir kata, harapan kami semoga Rencana Strategis

Penelitian dan pengabdian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
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Bengkulu ini dapat menjadi arahan kebijakan dan pengambilan

keputusan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian institusi

dalam jangka waktu 5 tahun kedepan, sehingga luaran hasil-hasil

penelitian dan pengabdian Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Bengkulu dapat lebih bermanfaat baik bagi masyarakat maupun

instansi yang memerlukan.

Bengkulu, September 2016

Tim Penyusun


