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Arah dan Tujuan

• Arah: Menuju budaya mutu dan Meningkatkan
Jumlah dosen sebagai peneliti

• Tujuan: 
• Out put: Luaran penelitian

– Sebagai pemakalah dalam seminar Nasional atau
Internasional

– Proceeding terindeks bereputasi
– Publikasi dalam jurnal Nasional terindeks/bereputasi

atau jurnal Internasional bereputasi
– Tercatat dalam HKI

• Out Come: Kinerja Lembaga Meningkat



Upaya
• Mengundang sumber pendanaan dari pemegang

otoritas
• Anggaran yang cukup yg dilandasi prinsip money follow 

program
• Memberikan peluang yang sama kpd dosen untuk

bersaing memperoleh Hibah Penelitian
• Menyediakan skema penelitian dengan mereferensi

Panduan Ristekdikti
• Skema: PDP, Dasar, Terapan, Unggulan PT, Kerjasama
• Menyiapkan calon peneliti yg berorientasi pd mutu
• Melatih tim reviewer untuk menghasilkan proposal dan

hasil penelitian yg baik dan fungsional
• Menghasilkan Komitmen Menuju Budaya mutu



Evaluasi Diri Dlm Mewujudkan Budaya
Mutu Hasil Penelitian

• Desk dan Presentasi proposal 

• Kejelasan state of the art

• Konsistensi mapping penelitian untuk
membentuk kompetensi diri dalam bid 
keilmuan tertentu

• Monev laporan 70%

• Melaporkan tahapan hasil dan menyiapkan
janji luaran (wajib dan tambahan)

• Menemukan novelty penelitian



Seminar Hasil Riset

• Seminar Hasil Riset diintegrasikan dengan
Seminar Nasional

• Oral presentation melalui call paper

• Luaran wajib prosiding (ISBN) dan proceeding 
ISSN terindeks (scopus)

• HAKI sederhana melalui pencatatan hasil
karya ilmiah yang sudah dibukukan

• Pengawasan dan pengendalian standar hasil



Isu Strategis Riset

• Riset” di negara-negara maju menjadi salah satu faktor
utama pendukung kemajuan bangsa yang inovatif

• Mutu riset akan menentukan daya saing bangsa

• Memaknai Pentingnya riset dalam sebuah negara
termasuk Indonesia (Proporsionalitas Tridharma)

• Dalam merekonstruksi sistem ekonomi, sosial, budaya
dan politik, pendidikan tinggi harus terus berupaya
menciptakan terobosan baru untuk menunjang
pembangunan nasional secara menyeluruh

• Konsekuensinya Riset perlu diarahkan pada inovasi
dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan masyarakat



Tujuan Riset PT

• menghasilkan Riset yang sesuai dengan prioritas
nasional

• menjamin pengembangan Riset unggulan spesifik
berdasarkan keunggulan komparatif dan
kompetitif

• mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target 
dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat
Indonesia

• meningkatkan diseminasi hasil Riset dan
perlindungan kekayaan intelektual secara
nasional dan internasional.



Unggulan Riset Unwar

• Pendayagunaan sumber daya alam dan energi
dalam menunjang Pengembangan Lingkungan
berbasis Kepariwisataan yang Berkelanjutan
Menuju Era Global

• Fak dan Prodi bertugas menerjemahkan Arah
kebijakan penelitian sesusi Renstra

• Hibah institusi dan Hibah Ristekdikti

• Skema Penelitian

• Kompetensi SDM (keilmuan, Tingkat pendidikan, 
Jab. Fungsional)



Kendala

• Aras Lokal:

– Hasil riset belum diarahkan dan difokuskan pada
novelty

– Luaran penelitian belum disesuaikan dengan
skema riset

– Penyetoran tidak tepat waktu dengan Asumsi ada
sikap “menggampangkan”

– Isi laporan akhir sama dgn laporan kemajuan

– Penulisan naskah jurnal mendahului Riset



Kendala

• Aras Nasional:
– Panduan Riset Ristekdikti yang berubah setiap tahun

– Pemahaman dosen kalah dengan perubahan panduan
riset

– Penyusunan anggaran yang dianggap ribet

– Perubahan sistem thd pengajuan proposal yang belum
tersosialisasikan

– Dosen masih dibebani SPJ riset

– Floting riveiwer intern untuk monev internal hibah
ristekdikti
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