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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil„alamin atas segala Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian 

dalam menjalankan seluruh aktivitas kita sehingga penyusunan Rencana IndukPenelitian (RIP) 

ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya pada kesempatan ini kami menyampaikan 

ucapan terima kasih atas peran aktif dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) ini, 

semoga umbangsihnya 

mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta’ala, kepada : 

1. Rektor UM Pontianak 

2. Dekan Fakultas di lingkungan UM Pontianak 

3. Ketua Prodi di lingkungan UM Pontianak 

4. Seluruh personal di LPPM UM Pontianak, dan 

5. Seluruh civitas akademika UM Pontianak. 

 

Upaya sepenuh hati dalam menyusun Rencana IndukPenelitian (RIP)ini pada akhirnya menjadi 

langkah baik dalam membangun payung PkM yang  akan menjadi pedoman dalam melakukan 

penelitian bagi seluruh Civitas Akademika UM Pontianak, sehingga berbagai pengabdian yang 

dilaksanakan mulai tahun 2016 diharapkan lebih terarah sesuai dengan program unggulan UM 

Pontianak. Rencana IndukPenelitian (RIP) ini diharapkan pula menjadi dasar utama dalam 

meningkatkan motivasi peneliti di masa yang akan datang dalam rangka menjawab berbagai 

tantangan kehidupan bagi masyarakat dalam kontek pembangunan daerah, regional dan nasional 

karena salah satu tujuan Perguruan Tinggi adalah penelitian untuk kemaslahatan umat manusia. 

Semoga Rencana IndukPenelitian (RIP) ini dapat bermanfaat untuk kemajuan penelitian UM 

Pontianak dan kemaslahatan umat manusia pada umumnya. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

Universitas Muhammadiyah Pontianak (UM Pontianak) berdiri pada tanggal 3 Oktober tahun 

1990 Surat Keputusan (SK) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0518/O/1990. 

Meskipun baru berusia 24 tahun, UM Pontianak merupakan perguruan tinggi swasta yang unggul 

di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dibandingkan perguruan tinggi swasta lain yang 

bernaung di bawah Kopertis Wilayah XI meliputi wilayah seluruh Kalimantan.  

 

Dalam rangka terus menumbuhkembangkan budaya penelitian dan keinginan untuk menjadi 

pusat keunggulan penelitian di Kalimantan Barat, UM Pontianak telah mencanangkan penelitian-

penelitian unggulan dan strategis. Oleh karena itu, UM Pontianak telah menyusun Rencana 

Induk Penelitian (RIP) UM Pontianak 2016-2020. 

 

RIP UM Pontianak merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan 

penelitian UM Pontianak selama 5 tahun ke depan. RIP UM Pontianak akan dijalankan secara 

bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja LPPM UM 

Pontianak dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam 

pelaksanaannya. Terdapat lima aspek yang mendukung penyusunan RIP ini, yaitu Visi dan Misi 

UM Pontianak, riwayat perkembangan dan capaian penelitian, peran unit kerja pengelola 

penelitian, potensi yang dimiliki di bidang penelitian, dan pengembangan kapasitas penelitian. 

 

RIP UM Pontianak tersebut disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu bottom-up dan top-

down. Secara bottom-up, ide-ide RIP disarikan dari beberapa komponen berikut:  

1. Data base penelitian yang dilakukan oleh Dosen UM Pontianak.  

2. Hasil dari rumusan beberapa rapat internal UM Pontianak dalam rangka pengembangan 

penelitian.  

3. Kompetensi strategis Dosen UM Pontianak 

Secara top-down, RIP UM Pontianak telah diselaraskan dengan:  

1. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional penelitian Perguruan Tinggi 

2. Statuta UM Pontianak 

3. Rencana Strategis UM Pontianak 
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Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, disusunlah suatu arahan kebijakan penelitian dengan 

tujuan akhir berupa “Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Sungai dan Pesisir di Kalimanatan 

Barat” dengan 6 Peta Jalan Riset Unggulan yang mewakili bidang-bidang ilmu di UM 

Pontianak. Enam Peta Jalan Riset Unggulan tersebut meliputi: 

1. Pendidikan : Pengembangan Instrumen dan Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal 

2. Perikanan : Budi Daya Ikan Langka dan Khas  Kalimantan Barat 

3. Rekayasa : Rekayasa dan Teknologi Tepat Guna bagi Pengembangan Energi ALternatif 

4. Ekonomi : Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir dan DAS 

Kalimantan Barat 

5. Ilmu Dasar : Tanaman Obat Kalimantan Barat 

6. Kesehatan : Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 
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BAB 2.  LANDASAN PENGEMBANGAN  UNIT KERJA 

 

2.1. Visi dan Misi  

 

UM Pontianak memiliki cita-cita besar yang tertuang dalam Visi UM Pontianak, yaitu “Menjadi 

universitas yang unggul dalam pengembangan iptek, seni dan sumber daya manusia untuk 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keislaman”. Visi tersebut kemudian dijabarkan 

ke dalam 5 poin Misi UM Pontianak yang kemudian diderivatisasi menjadi Tujuan UM 

Pontianak. 

 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan UM Pontianak, LPPM UM Pontianak memiliki 

visi sebagai berikut “Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian terkemuka dalam 

pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai 

keislaman di tingkat regional dan nasional maupun internasional”.  

 

Visi LPPM UM Pontianak tersebut kemudian dijabarkan pula dalam Misi LPPM UM Pontianak 

sebagai berikut: 

a. Menjadikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar untuk menciptakan 

UM Pontianak menjadi universitas terkemuka di tingkat regional dan nasional (nasionally 

and regionally recognized). 

b. Memfokuskan alokasi sumberdaya penelitian pada bidang unggulan masing-masing program 

studi. 

c. Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang dihadapinya berdasarkan hasil-hasil penelitian. 

 

2.2. Struktur Organisasi dan Peran Pengelola Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian 

pada Masyarakat 

 

LPPM UM Pontianak harus memiliki sumber daya pengelola yang memadai untuk 

melaksanakan peran sentralnya dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

Fungsi yang harus dijalankan oleh LPPM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa hal, yaitu: 
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1. mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh 

dosen UM Pontianak untuk menunjang pembangunan dan pengembangan institusi 

2. mengkoordinasikan diseminasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat  

3. Membentuk, menata dan mengembangkan pusat-pusat kajian dan keunggulan di Lingkungan 

UM Pontianak 

4. mengembangkan kapasitas dan potensi penelitian di lingkungan UM Pontianak untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

5. Mengevaluasi hasil penelitian dan pengabdian dosen di lingkungan UM Pontianak.  

 

LPPM UM Pontianak secara struktur kelembagaan berada di bawah Universitas dengan struktur 

organisasi yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Unit Penjamin Mutu, Koordinator Penelitian, 

Koordinator Pengabdian, Koordinator Penerbitan dan Publikasi, Kepala Pusat Studi dan Kepala 

TU. Adapun Struktur Organisasi LPPM dicantumkan seperti pada Gambar 2.1. Unsur-unsur 

tersebut merupakan unsur yang bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya, dan 

secara integral merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sumber daya manusia yang 

berada pada LPPM UM Pontianak disesuaikan dengan kapasitas dan keahliannya dalam rangka 

melayani dan mengembangkan IPTEKS. 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi LPPM 
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2.3. Perkembangan dan Capaian Penelitian  

 

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. Berdasarkan data base penelitian di UM Pontianak, penelitian yang 

sudah dilakukan dapat dikelompokkan dalam 6 bidang, yaitu perikanan, ekonomi, teknik, 

kesehatan masyarakat, pendidikan, dan sains. Gambar 2.2 berikut menyajikan rekapitulasi hasil 

penelitian berdasarkan bidang dan jumlah dana yang digunakan.  

 

 

Gambar 2.2 Jumlah Penelitian Dibiayai oleh DIPA DIKTI per Bidang Ilmu 
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Gambar 2.3 Anggaran Penelitian Dibiayai oleh DIPA DIKTI per Bidang Ilmu 

 

Selama tiga tahun terakhir, jumlah penelitian yang dihasilkan terus meningkat. Jumlah Penelitian 

yang dibiayai melalui DIPA DIKTI meningkat dari 17 penelitian di tahun 2013, menjadi 24 

penelitian di tahun 2015. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh peningkatan anggaran yang 

digunakan untuk penelitian, yaitu dari Rp424.065.000,00 pada tahun 2013 menjadi 

Rp539.500.000,00 pada tahun 2015. Sedangkan penelitian yang dibiayai oleh dana internal juga 

menunjukkan peningkatan baik dari jumlah penelitian maupun anggaran yang digunakan.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan UM Pontianak telah dipublikasikan 

sebagian dalam jurnal-jurnal penelitian, baik jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, 

jurnal nasional, atau jurnal lokal. Jumlah publikasi tersebut selama 5 tahun terakhir dicantumkan 

pada Tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.1 Jumlah Publikasi Ilmiah Dosen UM Pontianak 

No Jenis Karya 
Jumlah Judul 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI - - 1 1 1 
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No Jenis Karya 
Jumlah Judul 

2012 2013 2014 2015 2016 

2 Jurnal ilmiah internasional 2 1 1 2 1 

3 Buku tingkat nasional 1 1 2 5 2 

 

Beberapa fakultas menerbitkan jurnal yang telah memiliki ISSN, di antaranya Ar-Ribaat yang 

diterbitkan oleh LPPM, Jurnal Ruaya yang diterbitkan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Jurnal 

Ilmiah Suara Teknik yang diterbitkan oleh Fakultas Teknik, Jurnal Manajemen Motivasi yang 

diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi, Jurnal Ilmiah Cahaya yang diterbitkan oleh Fakultas Agama 

Islam, Jurnal Kesmas Khatulistiwa yang diterbitkan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) menerbitkan Jurnal Pena Kreatif. Di samping 

itu, FKIP pada program studi Pendidikan Guru PAUD menerbitkan Jurnal Edukasi dan program 

studi Pendidikan Kimia menerbitkan Jurnal Ar-Razi. Semua jurnal di lingkungan UM Pontianak 

harus melakukan perbaikan kualitas sehingga dapat menjadi jurnal terakreditasi. 

2.4. Potensi dalam Kegiatan Penelitian  

 

1. Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  

 

Ketersediaan sumber daya manusia di UM Pontianak cukup berkualitas untuk menjamin 

keberlanjutan pengabdia kepada masyarakat dan memiliki SDM yang kompeten di bidang 

ilmunya. Jumlah dosen tetap yang dimiliki oleh UM Pontianak sebanyak 75 orang, kekuatan 

dosen berdasarkan jabatan fungsional terdiri atas Lektor Kepala 1, Lektor  15 dan Asisten Ahli 

27 serta 32 tenaga pengajar. Kekuatan tenaga dosen berdasarkan gelar akademik di lingkungan 

UM Pontianak adalah  bergelar doktor (S3) sebanyak  4 dosen, bergelar master (S2)  sebanyak  

61 dosen, dan bergelar sarjana (S1) sebanyak 10 dosen.  Sampai saat ini program karya siswa 

masih terus berlanjut dengan mengirim dosen mengikuti program doktor  di dalam maupun di 

luar negeri. 
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2. Potensi Sarana dan Prasarana  

 

Ketersediaan pusat-pusat studi dan laboratorium di UM Pontianak cukup lengkap sebagai 

penunjang penelitian berkelanjutan.  Prasarana dan sarana penelitian di UM Pontianak didukung 

oleh 8  laboratorium yang tersebar di 6 Fakultas untuk jenjang S-1 dengan 8 program studi.  

 

2.5. Analisis SWOT  

1. Kekuatan 

1) Ketersediaan Rencana Induk Penelitian 

2) Produktifitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakarat baik secara kuantitas 

maupun kualitas meningkat 

3) Selalu lolos dalam setiap hibah penelitian, pengabdian dan Program Kreatfitas 

Mahasiswa yang disediakan Dikti 

4) Alokasi dana rutin penelitian dan pengabdian semakin meningkat 

5) Adanyajurnal di setiap Prodi. 

6) Sebagai amal usaha Muhammadiyah lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat untuk melakukan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. 

7) Ketersediaan SDM untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

8) Kepercayaan dari luar negeri menyelenggarakan ma’had studi Islam dan bahasa Arab 

yang sepenuhnya dibiayai dari luar 

2. Kelemahan 

1) Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional masih rendah 

2) HaKI dan Paten belum dimiliki 

3) Belum ada jurnal yang dikelola terakreditasi 

4) Pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian untuk pengembangan bahan ajar 

terbatas.  

5) Tindaklanjut kerjasama internasional (Malaysia) belum terwujud. 

6) Keterbatasan dana yang disediakan pihak universitas.  

7) Peraih hibah belum merata untuk setiap dosen 

8) Fungsi pusat studi belum optimal 
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3. Peluang 

1) Kalimantan Barat (Kalbar) memiliki keanekaragaman hayati dan sosial budaya sehingga 

banyak kajian yang dapat dikembangkan. 

2) Kalbar termasuk propinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Brunai 

sehingga jalinan kerjasama mudah dilakukan. 

3) Tersedia banyak dana dan skim penelitian dan pengabdian yang disediakan oleh 

berbagai lembaga sehingga lebih variatif dan kompetitif. 

4) Tersedia media untuk publikasi hasil karya akademik dosen, mahasiswa dan civitas 

akademika lainnya. 

5) Adanya kesempatan bagi dosen mengikuti pelatihan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

4. Ancaman 

1) Adanya persaingan yang ketat untuk mendapatkan dana atau hibah untuk penelitian dan 

pengabdian. 

2) Kualitas penelitian lembaga perguruan tinggi lain lebih baik.  

3) Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 
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BAB 3.  GARIS BESAR RIP UNIT KERJA 

 

3.1. Tujuan 

 

Tujuan strategis yang ingin dicapai untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan relevansi penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya lokal adalah: 

a) Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan mengutamakan penegakan 

etika dalam meneliti dan mengabdi 

b) Peningkatan kualitas sumber daya penelitian dan pengabdian  

c) Penyebarluasan hasil-hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS 

d) Pengembangan sistem informasi penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS 

e) Penetapan arah  penelitian dan pengembangan pusat-pusat keunggulan 

f) Penerapan dan percepatan hasil penelitian dalam program pengabdian kepada masyarakat 

 

3.2. Sasaran 

 

Dalam mewujutkan tujuan riset diperlukan pembenahan, pengembangan dan peningkatan seluruh 

aspek yang sasaran pembenahan dan peningkatannya ditujukan kepada: 

a) Manajemen Penelitian 

b) Sumber daya penelitian: Dosen, Mahasiswa S3, S2, S1, dan Tenaga Pendukung 

c) Sumber Keuangan: Hibah dari Eksternal dan Internal UM Pontianak 

d) Infrastruktur: Laboratorium, alat tetap dan bergerak 

e) Sarana Penunjang lain: Perpustakan, Jurnal on line 

f) Kebijakan Riset: Alur, SOP, Panduan Penelitian, Kebijakan Kolaborasi Penelitian 

g) Sarana publikasi: Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional 

h) Sarana tindak lanjut hasil riset: kerjasama dalam tindak lanjut HKI, teknologi terapan dan 

implementasi dalam masyarakat 
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3.3. Strategi Pengembangan  

 

Formulasi strategi pengembangan ipteks berdasarkan hasil evaluasi diri dan swot serta merujuk 

kepada sasaran dan peta strategi pengembangan dirumuskan sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian dengan mengutamakan 

penegakan etika dalam meneliti dan mengabdi 

 Penyelenggaraan kegiatan penelitian dengan menggunakan dana anggaran internal UM 

Pontianak 

 Memfasilitasi penelitian dosen dengan menggunakan dana anggaran eksternal 

 Mengembangkan kapasitas kerja sama dengan pihak lain di bidang penelitian 

b. Peningkatan Kualitas SDM Penelitian dan Pengabdian 

 Peningkatan mutu akademik sumberdaya manusia peneliti melalui program studi lanjut 

 Peningkatan kompetensi bidang ilmu sumberdaya manusia peneliti baik soft skill maupun 

hard skill melalui pencangkokan program magang dalam maupun luar negri 

 Liniaritas dan konsistensi kajian bidang ilmu sumberdaya peneliti 

 Reposisi dan integritas sumberdaya peneliti pada pusat kajian sesuai bidang ilmu 

 Peningkatan kemampuan sumberdaya peneliti dalam penulisan dan pengelolaan jurnal 

melalui berbagai pelatihan dan workshop 

 Peningkatan kemampuan entreupreneurship sumberdaya peneliti 

c. Penetapan Arah  Penelitian dan Pengembangan Pusat-Pusat Keunggulan  

 Pendataan dan koordinasi sumber daya penelitian di lingkungan UM Pontianak 

 Penetapan arah penelitian pada berbagai unit kerja di UM Pontianak 

 Penguatan kelembagaan dan manajemen penelitian pada tiap pusat kajian 

 Pembentukan dan pengembangan pusat-pusat keunggulan daerah yang diinkubasi melalui 

pusat-pusat kajian 

d. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS  

 Penguatan kelembagaan dan manajemen pengelolaan pusat penerbitan karya ilmiah di 

lingkungan UM Pontianak 

 Seminasi hasil-hasil penelitian dalam lingkup internal, nasional, dan internasional 

 Pemberian penghargaan bagi dosen-dosen berprestasi dan melakukan publikasi pada 

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional  
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e. Pengembangan sistem informasi penelitian, penerapan dan pengembangan IPTEKS 

 Penyusunan sistem informasi penelitian dengan memanfaatkan teknologi informasi 

 Penyusunan database penelitian, publikasi, dan karya ilmiah lainnya seluruh civitas 

akademika 

f. Penerapan dan Percepatan Hasil Penelitian Dalam Program Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

 Pemetaan potensi dan permasalahan daerah Kalimantan Barat 

 Peningkatan kapasitas kerja sama antara LPPM, peneliti, dan masyarakat 

 Pelaksanaan kegiatan kuliah kerja usaha tematik yang disesuaikan dengan kompetensi 

peneliti di lingkungan UM Pontianak 

 Sinergitas bidang-bidang kerjasama dan kemitraan antara program-program peningkatan 

kualitas dan daya saing lulusan dengan program pembangunan daerah dan nasional. 
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BAB 4.  PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Penelitian yang dilakukan di UM Pontianak dirumuskan untuk diarahkan pada orientasi  

“Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Sungai dan Pesisir di Kalimanatan Barat” dengan 6 Peta 

Jalan Riset Unggulan yang mewakili bidang-bidang ilmu di UM Pontianak. Enam Peta Jalan 

Riset Unggulan tersebut meliputi: 

1. Pendidikan : Pengembangan Instrumen dan Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal 

2. Perikanan : Budi Daya Ikan Langka dan Khas  Kalimantan Barat 

3. Rekayasa : Rekayasa dan Teknologi Tepat Guna bagi Pengembangan Energi Alternatif 

4. Ekonomi : Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif Masyarakat Pesisir dan DAS 

Kalimantan Barat 

5. Ilmu Dasar : Tanaman Obat khas Kalimantan Barat 

6. Kesehatan : Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan 

 

4.1. Pengembangan Instrumen dan Model Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal 

 

Salah satu permasalahan pendidikan di Kalimantan Barat adalah kurangnya sarana dan prasarana 

yang menunjang pada daerah tertinggal, terluar dan terpencil. Untuk mengatasi hal tersebut, 

kreativitas seorang pendidik dalam merancang proses pembelajaran dan mengkreasikan media 

pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai konten lokal yang ada mutlak diperlukan. 

Permasalahan ini menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian di bidang pendidikan, yaitu 

pengembangan instrumen dan model pembelajaran berbasis kearifan lokal. Tujuan akhir dari 

fokus penelitian pada bidang ini adalah untuk membuat sebuah pusat pembelajaran yang disebut 

sebagai Galeri Rumah Belajar. Pusat pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan wadah untuk 

menghimpun media pembelajaran yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa 

yang ada di Kalimantan Barat. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi model bagi 

pengembangan instrumen dan perancangan pembelajaran di masa yang akan datang pada 

berbagai daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar di Kalimantan Barat. Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut, disusunlah beberapa tahapan penelitian R&D di bidang pengembangan 

instrumen dan model pembelajaran seperti yang dirangkum pada Gambar 4.1 dan tabel 4.1. 
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Gambar 4.1 Roadmap Penelitian dengan Fokus Pengembangan Instrumen dan Model 

Pembelajaran 

  

Tabel 4.1 Tahapan Penelitian dengan Fokus Pengembangan Instrumen dan Model Pembelajaran 

No. Tahapan Kegiatan Luaran kegiatan 

1 Pengembangan instrumen dan model pembelajaran 

Instrumen dan model pembelajaran dikembangkan 

berdasarkan instrumen dan model pembelajaran yang telah 

ada. Pengembangan didasarkan pada dua hal, yaitu: 

 Penambahan kearifan lokal pada proses pembelajaran 

 Penyesuaian dengan karakteristik siswa, saran dan 

prasarana yang ada disekolah 

 Pemanfaatan teknologi informasi 

Publikasi ilmiah, 

Instrumen pembelajaran, 

Model Pembelajaran 

 

2 Uji Coba 

Uji coba dilakukan dalam beberapa tahap,yaitu: 

 Validasi dan uji reabilitas instrumen dan model 

 Uji coba skala kecil 

 Uji coba skala besar 

Publikasi ilmiah 

3 Pembentukan Galeri Rumah Belajar 

Pusat pembelajaran ini diharapkan dapat dijadikan wadah 

untuk menghimpun media pembelajaran yang nantinya dapat 

dimanfaatkan oleh siswa dan mahasiswa yang ada di 

Kalimantan Barat. Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi 

model bagi pengembangan instrumen dan perancangan 

pembelajaran di masa yang akan datang pada berbagai 

daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar di Kalimantan 

Publikasi ilmiah 

Paten 

Tahun I  
dan II 

•Riset 
Pengembangan 
media 

Tahun III  
dan IV 

•Uji coba 

Tahun V 

•Pembentukan 
Rumah Belajar 

Publikasi 

jurnal, paten 

Publikasi 

jurnal, paten 

Galeri Rumah 

Belajar 
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Barat.  

4.2. Budi Daya Ikan Langka dan Khas  Kalimantan Barat 

 

Roadmap penelitian ini dilatarbelakangi potensi sumber daya ikan yang sangat besar dengan 

tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yaitu memiliki sekitar 3.000 jenis ikan di 

perairan laut dan tawar. Namun demikian kondisi SDI tersebut telah terdegradasi sehingga stok 

SDI menurun. Bahkan data terbaru Departemen Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa 

sebagian besar wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia telah overfishing dan dalam 

kondisi kritis, yang disebabkan karena pengelolaan SDI yang tidak ramah lingkungan. Untuk itu, 

diperlukan peran dari perguruan tinggi, salah satunya UM Pontianak untuk dapat melakukan 

konservasi sumber daya ikan langka di Kalimantan Barat.  
 

Adapun roadmap penelitian di bidang konservasi ikan langka dipaparkan pada Gambar 4.2, 

sedangkan rincian rencana kegiatan dipaparkan pada tabel 4.2.  

  

 

Gambar 4.2 Roadmap Penelitian dengan Fokus Konservasi Ikan langka dan Khas Kalimantan 

Barat 

 

Tahun I 

•Pemetaan 
dan 
identifikasi   

Tahun II 

•Kajian 
bioekologis 

Tahun III 

•Domestikasi 

Tahun IV 

•Budidaya 

Tahun V 

•Pembentukan 
Pusat 
Konservasi 
Ikan Langka 
Kalimantan 
Barat Publikasi jurnal 

nasional  

Publikasi jurnal 
nasional  

Publikasi, Paten 

Paten 

Pusat Konservasi 

Daerah 
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Tabel 4.2 Tahapan Penelitian dengan Fokus Konservasi Ikan langka dan Khas Kalimantan Barat 

No. Tahapan Kegiatan Luaran kegiatan 

1 Pemetaan dan Identifikasi 

 Identifikasi spesies ikan khas dan langka Kalimantan 

Barat 

 Kajian jumlah populasi ikan khas dan langka 

Kalimantan Barat 

 Pemetaan distribusi ikan khas dan langka 

Kalimantan Barat 

 Identifikasi permasalahan lingkungan dan sosial 

kelangkaan spesies ikan tertentu di Kalimantan Barat 

Publikasi ilmiah, peta 

distribusi dan jumlah populasi 

ikan khas dan langka 

Kalimantan Barat 

 

2 Kajian ekobiologis 

Pada tahapan ini faktor-faktor lingkungan pendukung 

kehidupan ikan khas dan langka Kalimantan Barat 

dikaji. Faktor lingkungan tersebut meliputi faktor fisik 

dan kimia, seperti suhu, pH, salinitas, kandungan ion 

logam, kandungan senyawa organik. Selain itu, kajian 

terhadap prilaku ikan seperti jenis makanan, predator 

alami, perkembangbiakan juga dipelajari. 

Publikasi ilmiah 

3 Domestikasi 

Domestikasi terhadap ikan langka dan khas Kalimantan 

Barat dilakukan. Kajian-kajian yang dilakukan meliputi 

optimalisasi faktor lingkungan (fisika, kimia), dan 

pembuatan pakan yang sesuai, optimalisasi metode 

pembenihan dan pengembangbiakan. 

Publikasi ilmiah 

Paten 

4 Budi daya 

Budi daya merupakan proses scale up dari domestikasi. 

Dalam tahap ini, budi daya mulai dilakukan dalam skala 

besar. Kajian ekonomi terhadap budi daya dan teknologi 

pascapanen dilakukan. 

Publikasi ilmiah 

Paten 

5 Pembentukan Pusat Konservasi Ikan Khas dan Langka 

Dalam tahap ini Pusat konservasi dibentuk. 

Seminar Internasional 

konservasi ikan khas dan 

langka Kalimantan Barat,  

Pusat Konservasi Ikan Daerah 

 

4.3. Tanaman Obat Kalimantan Barat 

 

Keanekaragaman hayati Kalimantan Barat sangat tinggi, terutama keanekaragaman tumbuhan 

yang dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat. Pendekatan yang digunakan dalam 

mengeksplorasi tumbuhan obat di UM Pontianak menggunakan pendekatan etnofarmaka. Dalam 

pendekatan ini, tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat secara tradisional sebagai obat, 
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dieksplorasi kandungannya dan diuji aktivitasnya secara ilmiah. Adapun tahap-tahap penelitian 

disajikan pada Gambar 4.3 dan Tabel 4.3. 

 

Gambar 4.3 Roadmap penelitian dengan fokus Tanaman Obat Kalimantan Barat 

 

Tabel 4.3 Tahapan penelitian dengan fokus Tanaman Obat Kalimantan Barat 

No. Tahapan Kegiatan Luaran kegiatan 

1 Riset Dasar 

Kajian morfologi tanaman obat, metode ekstraksi, 

isolasi, identifikasi dan konversi senyawa aktif fitokimia 

Tersedia informasi mengenai 

morfologi tanaman obat, 

metode ekstraksi, isolasi, 

identifikasi dan konversi 

senyawa aktif fitokimia  

2 Uji Preklinis , Uji Fisikokimiawi dan Uji Aktivitas 

Uji toksisitas, uji organoleptik dan uji aktivitas secara in 

vivo dan in vitro pada hewan uji 

Model aktivitas yang terlah 

teruji dan valid 

3 Uji Klinis 

Uji klinis produk fitomarmaka  

Produk dengan bahan aktif 

yang teruji secara klinis 

4 Formulasi 

Formulasi produk berupa obat dan kosmetik 

Formula produk berupa obat 

dan  kosmetik yang terstandar 

5 Produksi 

Optimasi produk skala home industry serta kajian 

ekonomi dan  metode pemasaran obat dan kosmetik 

Produksi produk secara 

kontinu, mudah diperoleh 

masyarakat dan digunakan 

dalam kehidupan sehari 

sehingga menambah 

pemasukan universitas yang 

berbasis riset 
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4.4. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) 

 

No. Indikator Target Pencapaian 

Tahun 

1 

Tahun 

2 

Tahun 

3 

Tahun 

4 

Tahun 

5 

1 Jumlah publikasi ilmiah jurnal internasional 

yang dihasilkan setiap tahun  
1 1 2 2 5 

2 Jumlah publikasi ilmiah jurnal nasional 

terakreditasi yang dihasilkan setiap tahun 
10 12 14 16 18 

3 Jumlah publikasi ilmiah jurnal nasional tidak 

terakreditasi yang dihasilkan setiap tahun 
6 40 40 40 40 

4 Jumlah publikasi ilmiah dalam seminar oral 

setiap tahun  
50 55 60 65 65 

5 Jumlah buku yang dihasilkan setiap tahun  5 6 7 8 9 

6 Jumlah patent terdaftar yang dihasilkan  0 0 1 2 3 

7 Jumlah produk teknologi, kebijakan dan 

desain yang dihasilkan  
10 12 14 16 18 

8 Persentase (%) produk teknologi, kebijakan 

dan desain yang terimplementasikan di 

masyarakat  

30 35 40 45 50 

9 Persentase (%) penelitian dosen yang 

melibatkan mahasiswa  
50 50 50 60 65 

 

4.5. Rencana Pendanaan Penelitian 

 

No. Sumber Dana Jumlah Dana (Dalam Juta) 

Tahun 

1 

Tahun 

2 

Tahun 

3 

Tahun 

4 

Tahun 

5 

1 Internal 150 173 198 228 262 

2 DITLITABMAS 350 403 463 532 612 

3 Lain-Lain 100 115 132 152 175 
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BAB 5.  PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA 

 

Pelaksanaan penelitian unggulan sesuai dengan RIP mengikuti jadual pelaksanaan yang telah diuraikan di dalam Bab IV. Adapun uraian detail 

pelaksanaan RIP dirangkum di dalam Tabel 5.1 berikut: 

 

Tabel 5.1 Skenario proses pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 

No. Fokus Penelitian Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

  Pengembangan instrumen dan model 

pembelajaran 

Instrumen dan model pembelajaran 

dikembangkan berdasarkan instrumen dan 

model pembelajaran yang telah ada. 

Pengembangan didasarkan pada dua hal, 

yaitu: 

 Penambahan kearifan lokal pada proses 

pembelajaran 

 Penyesuaian dengan karakteristik siswa, 

saran dan prasarana yang ada disekolah 

Pemanfaatan teknologi informasi 

Uji Coba 

Uji coba dilakukan dalam beberapa 

tahap,yaitu: 

 Validasi dan uji reabilitas 

instrumen dan model 

 Uji coba skala kecil 

Uji coba skala besar 

Pembentukan 

Galeri Rumah 

Belajar 

Pusat 

pembelajaran ini 

diharapkan dapat 

dijadikan wadah 

untuk 

menghimpun 

media 

pembelajaran 

yang nantinya 

dapat 

dimanfaatkan 

oleh siswa dan 

mahasiswa yang 

ada di 

Kalimantan 

Barat. Selain itu 

juga, diharapkan 

dapat menjadi 

model bagi 
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No. Fokus Penelitian Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

pengembangan 

instrumen dan 

perancangan 

pembelajaran di 

masa yang akan 

datang pada 

berbagai daerah 

yang tertinggal, 

terpencil, dan 

terluar di 

Kalimantan 

Barat. 

  Pemetaan dan 

Identifikasi 

 Identifikasi 

spesies ikan khas 

dan langka 

Kalimantan Barat 

 Kajian jumlah 

populasi ikan 

khas dan langka 

Kalimantan Barat 

 Pemetaan 

distribusi ikan 

khas dan langka 

Kalimantan Barat 

 Identifikasi 

permasalahan 

lingkungan dan 

sosial kelangkaan 

spesies ikan 

Kajian ekobiologis 

 kajian faktor-

faktor lingkungan 

pendukung 

kehidupan ikan 

khas dan langka 

Kalimantan Barat 

Faktor lingkungan 

tersebut meliputi 

faktor fisik dan 

kimia, seperti 

suhu, pH, 

salinitas, 

kandungan ion 

logam, kandungan 

senyawa organik. 

 Kajian prilaku 

ikan seperti jenis 

makanan, predator 

Domestikasi 

Domestikasi terhadap 

ikan langka dan khas 

Kalimantan Barat 

dilakukan. Kajian-

kajian yang dilakukan 

meliputi: 

 optimalisasi faktor 

lingkungan (fisika, 

kimia),  

 pengembangan 

pakan yang sesuai 

 optimalisasi 

metode 

pembenihan  

 Optimalisasi 

pengembangbiakan. 

Budi daya 

Budi daya 

merupakan 

proses scale up 

dari domestikasi. 

Dalam tahap ini, 

budi daya mulai 

dilakukan dalam 

skala besar. 

Kajian ekonomi 

terhadap budi 

daya dan 

teknologi 

pascapanen 

dilakukan. 

Pembentukan 

Pusat 

Konservasi Ikan 

Khas dan 

Langka.  
Dalam tahap ini 

Pusat konservasi 

dibentuk. 
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No. Fokus Penelitian Tahapan Penelitian 

2016 2017 2018 2019 2020 

tertentu di 

Kalimantan Barat 

alami, 

 Kajian 

perkembangbiakan 

ikan 

 Tanaman Obat Kalimantan 

Barat 
Riset Dasar 

Kajian morfologi 

tanaman obat, 

metode ekstraksi, 

isolasi, identifikasi 

dan konversi 

senyawa aktif 

fitokimia 

Uji Preklinis , Uji 

Fisikokimiawi dan 

Uji Aktivitas 

Uji toksisitas, uji 

organoleptik dan uji 

aktivitas secara in vivo 

dan in vitro pada 

hewan uji 

Uji Klinis 

Uji klinis produk 

fitomarmaka  

Formulasi 

Formulasi 

produk berupa 

obat dan 

kosmetik 

Produksi 

Optimasi produk 

skala home 

industry serta 

kajian ekonomi 

dan  metode 

pemasaran obat 

dan kosmetik 
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BAB 6.  PENUTUP 

 

Pelaksanaan RIP UM Pontianak dilaksanakan secara integral dengan melibatkan berbagai 

lembaga, pusat studi, fakultas, laboratorium dan unit-unit terkait. Keberlanjutan pelaksanaan RIP 

tersebut menjadi tanggung jawab LPPM dengan dukungan berbagai pihak tersebut. Dukungan 

pendanaan untuk keberlanjutan program RIP akan dilaksanakan melalui pengadaan dana dari 

berbagai lembaga eksternal maupun melalui dukungan dana penelitian internal.  

 

Tim penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya 

kepada : 

 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, yang telah memberikan dukungan baik berupa 

program sosialisasi RIP, pelatihan pembuatan RIP, serta penyediaan dana penelitian untuk 

RIP Perguruan Tinggi, 

 Rektor, Pembantu Rektor dan segenap pimpinan di lingkungan UM Pontianak atas dukungan 

dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan RIP. 

 Senat UM Pontianak, atas dukungannya sehingga dapat dilaksanakan Rapat Senat untuk 

menetapkan RIP 

 Ketua, Sekretaris, dan segenap staf di lingkungan LPPM UM Pontianak atas penyediaan 

data-data yang diperlukan, segala sarana dan prasarana dalam penyusunan Evaluasi Diri 

Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM Pontianak dan penyusunan RIP UM 

Pontianak 

 Seluruh tim penyusun RIP UM Pontianak atas segala dukungannya dalam proses penyusunan 

RIP 

 

Akhir kata, harapan kami semoga RIP UM Pontianak ini dapat menjadi arahan kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 5 tahun 

kedepan, sehingga luaran hasil-hasil penelitian dari UM Pontianak dapat lebih bermanfaat baik 

bagi masyarakat maupun instansi yang membutuhkan. 


