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Kata Pengantar 
 

 
Revisi naskah Rencana Induk Penelitian (RIP) 

tahun 2012-2017 disusun sebagai perbaikan dari 
Rencana Induk Penelitian periode sebelumnya 
untuk merespon adanya beberapa perubahan 
ekternal maupun internal Universitas Gadjah Mada. 
Perubahan eksternal universitas antara lain karena 
ditetapkannya Undang Undang nomor 12 Tahun 
2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan 
adanya status baru UGM menjadi salah satu PTN 
berbadan hukum (PTNbh). Selanjutnya pemerintah 
telah mengeluarkan PP nomor 67 Tahun 2013 
tentang Statuta Universitas Gadjah Mada Pasal 59 
ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka 
mencapai tujuan UGM, disusun Rencana Induk 
Kampus (RIK) sebagai bagian dari kebijakan umum 
UGM.  
 

Pada awal tahun 2014 Bidang Penelitian 
LPPM mendapat tugas dari pimpinan universitas 
untuk menyusun draf revisi terhadap RIP yang 
pernah ada sebelumnya. Ketika proses penyusunan 
draf revisi RIP sedang dilakukan oleh LPPM 
ternyata pada bulan Juli telah dikeluarkan 
Peraturan MWA nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Organisasi dan Tata Kelola UGM.  Berdasarkan 
peraturan MWA tersebut maka kelembagaan LPPM 
tidak ada lagi dan direorganisasi menjadi 
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Direktorat Penelitian, Direktorat Pengabdian 
Kepada Masyarakat, dan Badan Penerbit dan 
Publikasi.  
 

Pada bulan Januari tahun 2015 MWA telah 
menyelesaikan penyusunan Kebijakan Umum yang 
memandatkan penyusunan Rencana Induk Kampus 
(RIK) oleh rektor bersama dengan senat akademik 
yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu 
naskah yang semula disebut sebagai RIP ini juga 
diarahkan sebagai masukan dalam penyusunan 
dokumen RIK yang sedang berlangsung. Direktorat 
Penelitian menyampaikan banyak terima kasih 
kepada segenap pihak termasuk para narasumber 
yang telah berkontribusi dalam penyusunan draf 
naskah ini. 
 
 
Yogyakarta, 31 Maret 2015 
 
Direktur Penelitian 
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Bab I. Pendahuluan 
 
 
1.1. Dasar-dasar penyusunan RIP 
 
 Pasal 66 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Statuta 
Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan oleh 
Peraturan Pemerintah. Pemerintah telah 
menetapkan PP nomor 67 Tahun 2013 tentang 
Statuta Universitas Gadjah Mada. Dengan 
demikian mulai tanggal 14 Oktober 2013 status 
Universitas Gadjah Mada menjadi Perguran 
Tinggi Negeri badan hukum (PTNbh). 

 
 PTNbh memiliki tata kelola dan pengambilan 

keputusan secara mandiri; memiliki hak 
mengelola dana secara mandiri, transparan, dan 
akuntabel; memiliki wewenang mengangkat 
dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga 
kependidikan; dan memiliki wewenang 
mendirikan badan usaha dan mengembangkan 
dana abadi. 

 
 PP 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas 

Gadjah Mada Pasal 59 ayat (1) menyatakan 
bahwa dalam rangka mencapai tujuan UGM, 
disusun Rencana Induk Kampus (RIK) sebagai 
bagian dari kebijakan umum UGM. RIK memuat 
perencanaan mengenai: (a) pendidikan dan 
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pengajaran; (b) penelitian; (c) pengabdian 
kepada masyarakat; (d) ketenagaan UGM; (e) 
sarana dan prasarana; dan (f) hal lain 
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan MWA. 
RIK disusun oleh Rektor bersama SA dan 
ditetapkan oleh MWA. RIK ditinjau kembali 
setiap 10 (sepuluh) tahun. 

 
 Draf Peraturan MWA Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kelola UGM pasal 12 
menyatakan bahwa UGM mempunyai tugas 
pokok menyelenggarakan pendidikan tinggi, 
yang meliputi pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat, serta 
mengusahakan pelestarian ilmu pengetahuan. 
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut 
UGM berfungsi sebagai:  

a. penyelenggara, pembina, dan 
pengembang pendidikan dan pengajaran 
tinggi;  
b. penyelenggara, pembina, dan 
pengembang penelitian serta usaha dalam 
rangka pemeliharaan, pelestarian, dan 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, kebudayaan, dan kehidupan 
masyarakat; dan  
c. penyelenggara, pembina, dan pengembang 
pengabdian pada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan kehidupan manusia pada 
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umumnya dan Bangsa Indonesia pada 
khususnya.  

 
 Pasal 24 menyatakan bahwa arah, perencanaan, 

dan penyelenggaraan penelitian harus dapat 
menunjukkan jati diri dan nilai luhur UGM, 
nilai-nilai Pancasila, dan budaya Bangsa 
Indonesia.  

 
 Pasal 25 menyatakan bahwa kebijakan dan 

prioritas penelitian UGM dalam periode 
tertentu disusun dengan berpedoman pada jati 
diri dan nilai luhur UGM, yang diatur dengan 
Peraturan Rektor atas persetujuan SA. 
Pelaksanaan kebijakan dan prioritas penelitian 
UGM dievaluasi setiap tahun oleh SA.  

 
 SK MWA Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana 

Strategis UGM 2012-2017 pada tujuan 2 
(Bidang Penelitian) dituliskan yaitu produk 
penelitian yang menjadi rujukan nasional yang 
berwawasan lingkungan, aplikatif, dan 
responsif terhadap permasalahan masyarakat, 
bangsa, dan negara.  

 
 Sasaran : 

a. Tersedianya sumber daya yang berkualitas 
dan memadai dalam pengembangan 
penelitian yang mengutamakan 
kemanfaatan. 
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b. Tercapainya kualitas dan kuantitas hasil 
penelitian yang relevan dengan arah 
kebijakan universitas. 

c. Meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil 
penelitian.  

 
 Prioritas riset yang ditetapkan melalui 

Keputusan MWA Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Pengesahan Prioritas Riset UGM merupakan 
bagian dari kebijakan riset UGM yang ditujukan 
untuk memberi arah penelitian-penelitian yang 
akan berdampak pada perubahan, 
pembentukan, dan pembangunan bangsa di 
masa depan.  

 
 Riset institusi UGM diprioritaskan pada riset-

riset yang berpihak pada: 
a. Penanganan masyarakat rentan  
b. Penyelamatan lingkungan kritis 
c. Penguatan dan pendayagunaan budaya lokal 
d. Penguatan kedaulatan bangsa 

 
 Agar prioritas riset UGM bisa 

diimplementasikan secara efektif dan 
berkelanjutan, maka diperlukan strategi 
pendukung, yaitu: 
a. menghargai dan mendukung keahlian dalam 

berbagai bidang dan bentuk riset; 
b. mendorong dan mendukung pengembangan 

inisiatif, ide, dan bidang riset yang baru; dan 
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c. mengembangkan hubungan interdisiplin 
baik dengan pihak internal maupun 
eksternal; 

sehingga UGM menjadi tempat yang kondusif 
bagi para peneliti dengan dukungan 
sumberdaya yang memadai.  

 
1.2. Permasalahan dan tantangan 
 
 Kemampuan pemerintah untuk menyediakan 

dana untuk menunjang penelitian dan 
pengembangan termasuk di perguruan tinggi 
sangat rendah (secara nasional sekitar 0,08% 
dari GDP pada tahun 2010). Pada saat yang 
sama kemampuan universitas untuk 
menghasilkan pendapatan berasal dari 
kemampuan internal juga masih sangat kurang 
untuk mengatasi kebutuhan dana untuk 
penelitian dan pengembangan. Hal ini secara 
langsung mengganggu pelaksanaan misi 
universitas dan pencapaian tujuan dan sasaran 
yang telah ditetapkan terutama yang terkait 
dengan (a) penyelenggaraan kegiatan 
pendidikan yang berkualitas, (b) penyediaan 
bahan dan peralatan laboratorium untuk 
keperluan riset, (c) penguatan interaksi 
universitas dengan industri dan masyarakat, 
dan (d) penyediaan dan penggunaan fasilitas 
teknologi informasi dan komunikasi yang 
mutakhir. 
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 Meskipun saat ini penghasilan dosen (terutama 

yang berstatus PNS) sudah meningkat, namun 
masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan 
sejawatnya yang bekerja di industri atau 
sebagai dosen di negara tetangga. Hal ini dapat 
menyebabkan terjadinya ‘brain drain’ di 
universitas dan universitas semakin tidak 
mampu untuk mencegah atau memperbaiki 
kondisi ini. 

 
 Transfer dan utilisasi pengetahuan baru dari 

universitas kepada pihak pengguna 
(masyarakat dan industri) masih rendah yang 
berdampak pada sedikitnya kontribusi 
universitas terhadap peningkatan national 
wealth creation. 

 
 Interaksi antara universitas dengan pihak 

industri masih relative sedikit atau lemah 
sehingga peluang untuk menghasilkan 
tambahan pendapatan bagi universitas melalui 
layanan konsultasi, kerjasama riset, dan 
komersialisasi hasil riset juga masih sedikit. 
Selain itu interaksi dosen dengan pihak industri 
kadang tidak dilakukan secara institusional, 
sehingga kemanfaatan langsung hanya diterima 
oleh dosen yang bersangkutan, sementara risiko 
jika terjadi perselisihan dengan pihak industri 
cenderung dibebankan pada universitas. 
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 Infrastruktur universitas untuk mendukung 

penyelenggaraan riset dan pengembangan 
semakin tua usianya dan tidak mampu 
melakukan pemutakhiran fasilitas dan 
peralatan riset secara berkesinambungan. 

 
1.3. Tujuan penyusunan RIP 
 
Tujuan disusunnya RIP ini adalah untuk: 
 Memfokuskan riset, memperkuat infra struktur 

riset, dan memperbaiki mutu penyelenggaraan 
riset oleh kelompok peneliti maupun institusi. 

 
 Menunjukkan kekuatan universitas melalui 

tema-tema riset interdisiplin yang melampaui 
batas-batas pengelolaan secara administratif 
(misalnya: Fakultas, Pusat Studi, 
Jurusan/Departemen, Bagian, Laboratorium, 
atau unit kerja lainnya). 

 
 Meningkatkan kepedulian terhadap bidang-

bidang atau tema-tema riset yang utama, 
memfasilitasi berkembangnya kelompok-
kelompok interdisiplin, dan memperbesar 
peluang keberhasilan dalam mendapatkan 
penemuan baru dalam riset multidisiplin, 
interdisiplin, maupun transdisiplin. 
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Bab II. Analisis kondisi internal dan eksternal 
penelitian 

 
 
2.1. Analisis capaian kinerja penelitian 
 
 Sejalan dengan strategi universitas untuk 

mengakses sumber pendanaan penelitian yang 
beragam maka pada tahun tahun 2013 ada 278 
judul penelitian yang didanai melalui 
Kemendikbud dengan jumlah dana 21,3 milyar. 
Selain itu ada 11 judul penelitian dari 
Kemenristek dengan jumlah dana 2,7 milyar, 3 
judul penelitian dari Kementan dengan jumlah 
dana 0,67 milyar. Kerjasama penelitian dengan 
pihak dunia usaha dan instituís lain ada 4 judul 
dan dana 1,2 milyar. Total dana penelitian 2013 
yang berasal dari sumber di luar universitas 
yang dikoordinasikan oleh LPPM mencapai 25,8 
milyar, dan pada tahun 2014 menjadi 40 milyar. 

 
 Melalui kegiatan Research Week dan Innovation 

Expo telah berhasil menunjukkan karya-karya 
inovatif para dosen dan mahasiswa dalam 
bidang sains dan teknologi, kesehatan, pangan, 
energi, lingkungan, pembelajaran, sosial budaya, 
dan clean governance. Melalui forum riset 
industri yang ke-5 tahun 2013 telah berhasil 
menjalin kontrak kerjasama dengan pihak dunia 
usaha untuk komersialisasi hasil penelitian 
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khususnya bidang pangan fungsional (probiotik 
dan prebiotik).  

 
 Universitas juga mengembangkan agenda 

penelitian yang berdampak luas maka telah 
dibentuk forum komunikasi penelitian tematik 
(grup riset) bidang nano teknologi, sistem tanpa 
awak, penanganan wilayah perbatasan dan 
daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar), 
kedaulatan pangan, energi terbarukan, 
penanganan wilayah bekas tambang rakyat, dan 
rekayasa biomedis. Untuk mendukung strategi 
tersebut maka telah dilakukan fasilitasi berupa 
penyediaan bantuan pembiayaan untuk 
penyusunan proposal interdisiplin multi-tahun 
yang melibatkan beberapa institusi baik dari 
dalam atau luar negeri. Selanjutnya proposal 
tersebut diharapkan akan dapat diajukan 
kepada pihak penyandang dana di luar 
universitas untuk mendapatkan pendanaan.  

 
 Untuk meningkatkan kesempatan universitas 

mengkomersialisasikan hasil-hasil penelitian 
maka pada tahun 2013 telah dilakukan 
pendaftaran paten sebanyak 5 judul yang 
termasuk dalam bidang sains dan teknologi 
serta kesehatan. Pada saat ini universitas juga 
memiliki 20 paten dalam berbagai bidang. Yang 
menjadi tantangan adalah dari sejumlah paten 
tersebut masih sangat sedikit yang berhasil 
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dikomersialisasikan oleh dunia usaha. 
Sebaliknya ada beberapa hasil penelitian justru 
sudah mendapatkan mitra dunia usaha untuk 
komersialisasinya dalam bentuk material 
transfer agreement. Pada tahun ini UGM telah 
ditetapkan sebagai “Kawasan Berbudaya HKI” 
oleh Kementerian Hukum dan HAM. Universitas 
terus memperkuat program sosialisasi kepada 
dosen dan mahasiswa untuk meningkatkan 
kepedulian terhadap HKI. Untuk meningkatkan 
kesiapan universitas berinteraksi dengan dunia 
usaha dalam rangka pemanfaatan hasil 
penelitian maka saat ini sedang diselesaikan 
penyusunan kebijakan pengelolaan HKI. 

 
2.2. Analisis kekuatan dan kelemahan 
 
Kekuatan : 

a. Memiliki 1000 dosen berpendidikan doktor 
b. Memiliki jejaring kolaborasi yang luas 
c. Memiliki 6000 mhs S2 dan S3 
d. Perolehan dana penelitian yang cukup besar 

dari pihak ekternal 
 
Kelemahan : 

a. Proporsi dosen yang produktif meneliti dan 
publikasi masih rendah (< 25% dari jumlah 
dosen) 

b. Jumlah publikasi di jurnal internasional 
masih rendah (< 300 paper per tahun, 
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kurang dari 30% jumlah dosen 
berpendidikan doktor) 

c. Jumlah buku yang diterbitkan masih rendah 
( < 100 judul per tahun, atau kurang dari 5 % 
jumlah dosen) 

d. Perolehan HKI yang masih sedikit (jumlah 
paten terpelihara ada 10) 

e. Pemanfaatan hasil penelitian menuju 
komersialisasi masih rendah ( < 10 hasil 
penelitian per tahun) 

f. Fasilitas dan sarana penelitian yang ada 
sudah tidak up to date 

g. Organisasi dan tata kelola pengembangan 
riset dan pemanfaatan hasil riset termasuk 
HKI yang kurang efektif. 

h. Sistem informasi penelitian dan 
pemutakhiran data yang belum terintegrasi. 

i. Perolehan dana penelitian yang relative 
sedikit dari institusi penyandang dana yang 
bereputasi tinggi di tingkat internasional. 

 
2.3. Analisis peluang dan ancaman 
 
Peluang : 

a. Tersedia sumber dana penelitian dari pihak 
eksternal yang sangat beragam untuk 
diakses. 

b. Banyak mitra dari institusi di dalam dan LN 
yang bersedia menjalin kerjasama dalam 
penelitian dan publikasi. 
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c. Banyak industri membutuhkan hasil-hasil 
penelitian yang mendukung pengembangan 
bisnisnya. 

d. Banyak permasalahan terkait dengan 
kedaulatan bangsa yang belum direspon 
secara efektif 

e. Banyak calon mahasiswa pascasarjana yang 
berkualitas yang dapat memperkuat kinerja 
riset  

 
 
 
Ancaman : 

a. Peraturan atau undang-undang yang 
membatasi otonomi PT dalam pelaksanaan 
tridharma dan pengelolaan SDM, keuangan, 
dan aset. 

b. Sering terjadi perubahan peraturan atau 
perundang-udangan yang berdampak pada 
penyelenggaraan PT. 

c. Beroperasinya perguruan tinggi asing yang 
berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi 
pada bidang tertentu di Indonesia. 
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Bab III. Rencana strategis pengembangan 
penelitian 

 
3.1. Perencanaan dan proses penyusunan 
 
 Perencanaan penyusunan RIP diawali dengan 

pembentukan tim penyusun dan tim pembahas 
dari berbagai disiplin ilmu di universitas yang 
ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.  

 
 Selanjutnya tim penyusun mengidentifikasi 

semua peraturan maupun perundang-undangan 
yang terkini dan relevan sebagai dasar 
penyusunan RIP universitas.  

 
 Tema-tema riset strategis ditingkat nasional, 

regional, maupun global juga digunakan  
sebagai sumber masukan untuk 
dipertimbangkan. 

 
 Perumusan tema-tema riset strategis dilakukan 

dengan memetakan secara institusional bidang-
bidang penelitian yang sudah mapan dan 
terdukung oleh kompetensi yang memadai di 
universitas sejak berdirinya hingga sekarang. 

 
 Draf awal RIP selanjutnya dibahas oleh para 

narasumber dari berbagai bidang keilmuan di 
Fakultas untuk diberikan koreksi dan saran 
untuk perbaikan. Selanjutnya revisi draf RIP 
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dibahas di tingkat pimpinan universitas untuk 
mendapatkan masukan dan koreksi lebih lanjut. 

 
 Pada tahapan akhir draf RIP ini diusulkan oleh 

Rektor kepada Senat Akademik untuk 
dimintakan pertimbangan dan persetujuan. 

 
 Setelah mendapatkan persetujuan Senat 

Akademik selanjutnya RIP ini ditetapkan oleh 
Rektor untuk diimplementasikan. 

 
3.2. Parapihak (stakeholders) penelitian 
 
 Parapihak yang terkait langsung dengan 

penelitian dan proses pemanfaatan inovasi, 
invensi, dan/atau hasil penelitian di universitas 
adalah: 
a. Pimpinan universitas dan pimpinan unit 

kerja di universitas 
b. Dosen dan kelompok dosen yang meneliti 
c. Jurusan atau bagian di Fakultas serta Pusat 

Studi 
d. Mahasiswa (diploma, sarjana, pascasarjana, 

dan profesi) 
e. Dosen tamu, pembicara tamu, dan pelaksana 

postdoc 
f. Sponsor, pelaku industri, dan praktisi bisnis 
g. Unit HKI dan TTO (Technological Transfer 

Office) di universitas 
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h. Kantor pemerintah yang berkaitan dengan 
HKI 

i. Masyarakat umum 
j. Himpunan profesi 

 
 Parapihak tersebut secara spesifik memberikan  

kontribusi dalam proses komersialisasi inovasi, 
invensi, dan hasil penelitian. Masing-masing 
pihak memiliki kebutuhan dan keinginan 
sendiri-sendiri dan sangat dimungkinkan 
adanya perbedaan interest diantara mereka. 

 
 Pimpinan universitas dan unit kerja memiliki 

kewajiban menyediakan infrastruktur, dana 
penelitian, dan insentif yang mendukung 
produktifitas kegiatan penelitian para dosen. 
Nama besar universitas dan kepercayaan publik 
dan industri harus dimanfaatkan dan dijaga 
untuk mendorong terjadinya interaksi yang 
lebih institusional antara para dosen sebagai 
peneliti dengan pihak mitra. 

 
 Disadari bahwa tidak setiap dosen sebagai 

peneliti memiliki kemampuan untuk 
bernegosiasi terkait dengan proses 
komersialisasi atas hasil penelitiannya maka 
diperlukan pendampingan yang efektif oleh unit 
di universitas yang melayani urusan teknologi 
transfer kepada pihak eksternal. Sering terjadi 
bahwa kontak awal dengan calon mitra 



 20

dilakukan oleh para dosen secara individu atau 
probadi maka kepada mereka harus 
dipahamkan mengenai hal-hal pokok yang 
harus diperhatikan ketika melakukan diskusi 
atau negosiasi dengan pihak calon mitra. 

 
 Kegiatan penelitian selain melibatkan dosen 

universitas biasanya juga dapat melibatkan 
asisten dosen, mahasiswa, ataupun pelaksana 
postdoc. Atas kontribusi mereka maka masing-
masing tentu mengharapkan mendapatkan 
financial reward dan kesempatan untuk 
melakukan publikasi dan diseminasi atas 
pengetahuan baru yang dihasilkan. 

 
 Dalam kaitan melaksanakan proyek penelitian 

yang ukuran dan tanggungjawabnya sangat 
besar, maka pengurus jurusan atau bagian atau 
depertemen dapat mengurangi beban 
kewajiban mengajar dosen ybs dan melakukan 
pengaturan penyelesaian terhadap konsekuensi 
yang ditimbulkan. 

 
 Di satu sisi perlu ada pengaturan terhadap 

kebutuhan para dosen untuk mempublikasikan 
hasil penelitian sebagai bagian dalam 
pengembangan karir dan profesinya, namun di 
sisi lain juga perlu dijaga agar tidak terjadi 
premature disclosure yang dapat merugikan 
atau bahkan membatalkan potensi pemanfaatan 
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hasil invensi. Hal ini memberikan implikasi 
langsung terhadap pengendalian peran para 
penguji dari luar universitas (tugas akhir, 
skripsi, tesis, dan disertasi) agar 
menandatangani nondisclosure agreement 
setiap kali ditugaskan sebagai penguji eksternal 
di universitas. 

 
 Dosen yang melaksanakan penelitian yang 

didanai oleh pemerintah maupun pihak swasta 
maka kepadanya perlu dipahamkan mengenai 
aturan yang mencakup tentang kepemilikan 
kekayaan intelektual dan pembagian nilai 
manfaatnya baik bagi diri atau kelompoknya 
maupun bagi unit kerja atau institusinya. 

 
 Agar proses menuju komersialisasi atas inovasi, 

invensi, dan hasil penelitian para dosen dan 
mahasiswanya berjalan efektif maka di 
universitas perlu ada unit yang menjalankan 
fungsi pengelolaan HKI dan transfer teknologi. 
Unit tersebut melakukan penelusuran paten 
untuk mengetahui tentang kebaruan dari suatu 
temuan yang dihasilkan oleh dosen, melakukan 
proses pendaftaran dan membayar biaya 
pendaftaran paten, membiayai pemeliharaan 
paten, memasarkan paten ke calon mitra atau 
pengguna, dan melakukan negosiasi atas 
besaran dan pembagian royati ataupun lisensi. 
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3.3. Sasaran dan strategi pencapaian 
 
3.3.1. Sasaran RIP: 
 
 Menjadi universitas yang diakui 

kepemimpinannya di tingkat nasional dalam 
mentransformasi dan memobilisasi 
pengetahuan baru yang diabdikan untuk 
kesejahteraan masyarakat. 

 
 Meningkatnya reputasi universitas dalam 

menjaga kualitas kecendekiawanannya di 
tingkat internasional. 

 
 Diperolehnya sumber-sumber pendanaan 

eksternal yang beragam untuk membiayai 
inisitatif penelitian interdisiplin yang baru, 
penemuan baru, inovasi, dan pemanfaatan 
hasil-hasil tersebut.  

 
 Terbangunnya infrastruktur penelitian yang 

efektif dan handal. 
 
 Berkembangnya jejaring kolaborasi yang luas di 

dalam dan luar negeri, baik dengan institusi 
sejenis, industri, maupun pemerintah. 

 
 Terlaksananya penelitian yang menghasilkan 

pengetahuan baru yang relevan dan dapat 
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menginspirasi perbaikan kebijakan publik bagi 
masyarakat di dalam maupun di luar negeri.  

 
 
3.3.2. Strategi pencapaian sasaran: 
 
 Memperbesar kesempatan untuk melakukan 

kajian kritis secara interdisiplin, melaksanakan 
penelitian yang mengarah pada perolehan 
temuan baru dan/atau inovasi. 

 
 Mempromosikan penelitian dan karya ilmiah 

yang kompetitif di tingkat nasional maupun 
internasional, bermutu tinggi, dan berdampak 
luas. 

 
 Menjaga dan meningkatkan kinerja riset-riset 

unggulan dengan melakukan investasi stratejik 
pada area penelitian yang mulai menjadi 
unggulan baru (emerging). 

 
 Memfasilitasi terjalinnya kolaborasi antar 

disiplin yang menembus batas-batas institusi. 
 
 Melakukan rekrutmen mahasiswa baru, sejawat 

peneliti, dan dosen yang berkualitas. 
 
 Memberi kesempatan bagi sivitas akademika 

untuk terlibat dalam komunikasi dan 
diseminasi hasil penelitian secara efektif 
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melalui keanggotaan dalam himpunan profesi 
maupun forum ilmiah. 

 
 Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

penelitian, meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi layanan pendukung penelitian. 

 
 Mengembangkan fasilitas riset terpadu yang 

dilengkapi dengan ruangan dan peralatan yang 
terkini dan canggih yang mendukung penelitian 
fundamental maupun terapan. 

 
 Meningkatkan kapasitas riset institusi melalui 

perolehan kontribusi dari pihak swasta mapun 
alumni. 

 
 Melakukan kajian risiko dan mengembangkan 

strategi mitigasi terhadap proyek-proyek 
penelitian yang komplek maupun berisiko 
tinggi. 

 
 Mengembangkan kemampuan institusi dalam 

mempromosikan dan memanfaatkan hasil-hasil 
penelitian yang saling menguntungkan dengan 
mitra industri, kelompok masyarakat, maupun 
pemerintah. 
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3.4. Indikator keberhasilan dan target kinerja 
penelitian 
 
 Diseminasi hasil penelitian dalam bentuk paper 

di jurnal ilmiah yang bereputasi, buku, publikasi 
di media masa, karya-karya kreatif dan inovatif, 
prototype atau rancangan, laporan teknis, 
rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual, 
dan komersialisasi hasil riset. 

 
 Perolehan dana penelitian yang kompetitif dari 

sumber eksternal. 
 
 Jumlah dosen yang aktif melakukan penelitian 

dan publikasi atau diseminasi hasil penelitian 
ke masyarakat. 

 
 Jumlah kelompok penelitian interdisiplin yang 

memfokuskan pada tema-tema yang strategis 
atau high impact. 

 
 Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam 

kelompok penelitian dosen. 
 
 Jumlah penghargaan di bidang penelitian yang 

diterima oleh dosen atau mahasiswa di tingkat 
nasional dan internasional. 
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 Meningkatnya kapasitas institusi dalam 
menyediakan infrastruktur, tempat, peralatan 
riset, dan dukungan layanan administrasi. 

 
 Kolaborasi penelitian dan pengembangan 

dengan institusi lain, pihak swasta maupun 
instansi pemerintah, dan kelompok masyarakat. 
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Bab. IV. Rencana implementasi 
 
 
4.1. Program dan kegiatan 
 
Program 1. Meningkatkan kapasitas riset 
dengan melibatkan segenap sivitas akademika  
 
Kegiatan 1.1. Meningkatkan peluang dan 
kemampuan melakukan penelitian bagi mahasiswa 
S1: 

 Adakan mata kuliah yang fokus pada 
peningkatan kemampuan riset dan 
menunjukkan kemanfaatan riset dalam 
proses pembelajaran mahasiswa. 

 Adakan mata kuliah yang merangsang 
tumbuhnya inovasi dan kewirausahaan 
dengan menggunakan studi kasus, 
tantangan yang provokatif, ataupun 
experiential learning. 

 Promosikan dan tambahkan jumlah 
kesempatan non-kurikuler bagi mahasiswa 
untuk terlibat dalam experiential learning, 
pembelajaran di masyarakat, maupun 
kompetisi inovasi di tingkat nasional 
maupun internasional. 

 Berikan penghargaan yang membanggakan 
dan bermakna bagi mahasiswa atas capaian 
karya inovasinya melalui berbagai bentuk 
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media komunikasi, forum, maupun event di 
universitas. 

 Perbesar dan permudah akses mahasiswa 
terhadap berbagai kesempatan untuk 
bergabung dalam kegiatan riset. 

 
Kegiatan 1.2. Meningkatkan peluang dan 
kemampuan melakukan penelitian bagi mahasiswa 
pascasarjana 
 

 Adakan inisiatif yang mendorong munculnya 
kepedulian mahasiswa pasacasarjana 
terhadap pentingnya penelitian translational. 

 Perbesar peluang dan sediakan pendanaan 
untuk proyek penelitian atau inisiatif 
dengan pendekatan interdisiplin atau 
translational. 

 Adakan mata kuliah tentang kekayaan 
intelektual dan pemanfaatan lanjutnya. 

 Adakan program internship-like di kampus 
bagi mahasiswa untuk memiliki pengalaman 
bergabung dalam kelompok penelitian 
dosen secara profesional. 

 Adakan kelas yang memungkinkan 
mahasiswa dari berbagai disiplin untuk 
bertemu mengerjakan permasalahan yang 
bersifat lintas disiplin. 

 Tetapkan peraturan akademik yang 
mensyaratkan sekurangnya satu publikasi 
nasional (untuk S2) dan satu publikasi 
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internasional (untuk S3) untuk dapat 
melakukan ujian tesis atau disertasi. 

 Berikan penghargaan bagi karya tulis ilmiah 
mahasiswa pasacasarjana yang berhasil 
dipublikasi pada jurnal yang bereputasi 
nasional maupun internasional. 

 
 
Kegiatan 1.3. Meningkatkan kesempatan 
melakukan penelitian bagi dosen dan tenaga post-
doctoral 
 

 Adakan program pengembangan staf 
tentang peluang untuk komersialisasi hasil 
penelitian, alih teknologi, translasi 
pengetahuan, memanfaatkan media sosial 
untuk penelitian, cara untuk mendapatkan 
mitra institusi, dan cara untuk mengelola 
kemitraan. 

 Adakan skema penelitian yang mendorong 
terbentuknya penelitian interdisiplin dan 
sekaligus melibatkan mahasiswa dan 
mengarah pada prioritas riset universitas. 

 Adakan skema bantuan penyusunan 
proposal interdisiplin dengan melibatkan 
mitra dari luar universitas yang akhirnya 
proposal lengkap diajukan kepada 
penyandang dana dari luar universitas. 

 Adakan program untuk mengundang tenaga 
post-doctoral sebagai bagian dari kegiatan 
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kerjasama penelitian atau pertukaran staf 
antar institusi. 

 Berikan penghargaan bagi karya dosen yang 
berhasil dipublikasi pada jurnal yang 
bereputasi internasional atau atas 
inovasinya yang dilindungi dan 
dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna. 

 
Program 2. Meningkatkan kapasitas riset 
melalui penguatan platform penelitian 
 
Platform penelitian 
 Yang dimaksud dengan platform riset adalah 

suatu cara pendekatan untuk mendapatkan 
pengetahuan baru atau kemampuan baru yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan 
produktifitas institusi dalam perancangan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan 
hasil penelitian. Dengan demikian platform 
penelitian ini sendiri merupakan area penelitian 
yang sangat dinamis karena akan berkembang 
mengikuti pengetahuan-pengetahuan baru yang 
dikembangkannya. Ada lima komponen 
kegiatan penyusun platform penelitian. 
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Kegiatan 2.1. Penguatan sintesis, visualisasi, dan 
simulasi 
 
 Penelitian yang telah, sedang, dan akan 

dilakukan di universitas telah dan akan 
menghasilkan data kuantitatif maupun kualitatif 
yang sangat banyak namun secara agregat perlu 
dilakukan analisis dan sintesis untuk 
mendapatkan suatu pengetahuan baru. Hasil 
analisis dan sitensis terhadap data dari berbagai 
domain maupun disiplin riset tersebut 
selanjutnya perlu divisualisasikan agar lebih 
mudah dipahami oleh sivitas akademika 
maupun masyarakat untuk dimanfaatkan.  

 
 Hasil sintesis dan visualisasi data dari berbagai 

domain penelitian selanjutnya dapat digunakan 
untuk membuat simulasi implementasi 
penyelesaian berbagai permasalahan strategis. 
Untuk melaksanakan fungsi ini maka perlu 
dibuat forum untuk mengintegrasikan berbagai 
pakar dari berbagai bidang keahlian antara lain 
seni, komunikasi, bisnis, ilmu computer, 
matematika dan ilmu pengetahuan alam, dan 
teknik.   

 
 
 
 



 32

Kegiatan 2.2. Penguatan stasiun penelitian 
lapangan 
 
 Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan 

dikelilingi oleh lautan dan gunung berapi, kaya 
akan sumberdaya alam dan keanekaragaman 
hayati, berada di jalur yang berpotensi sering 
terjadi gempa bumi dan bencana alam lainnya, 
berlimpah cahaya matahari dan angin 
sepanjang tahun, lahan pertanian dan hutan 
yang luas dan beragam, salah satu negara 
demokrasi terbesar penduduknya, dan 
masyarakatnya yang memiliki beragam etnis 
dan budaya.  

 
 Universitas Gadjah Mada telah memiliki 

sejumlah karya monumental di tingkat nasional 
yang didukung dengan stasiun penelitian 
lapangan yang dibangun dari nol hingga 
menjadi pusat penelitian yang mengakar kuat 
pada kebutuhan bangsa dan sekaligus memiliki 
reputasi yang mendunia.  

 
 Agar UGM terus menjadi rujukan dalam bidang 

antara lain kegunung-apian, mitigasi bencana; 
pengelolaan lahan, hutan, dan lingkungan kritis; 
otonomi daerah; reformasi birokrasi; 
pengelolaan wilayah perbatasan; dan 
pemberdayaan masyarakat maka keberadaan 
stasiun penelitian lapangan merupakan wadah 
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terjadinya cross fertilization para pakar dari 
berbagai disiplin. 

 
Kegiatan 2.3. Revitalisasi organisasi dan 
administrasi pendukung 
 
 Komitmen universitas dalam meningkatkan 

kinerja penelitian tidak hanya ditunjukkan 
dalam bentuk penyediaan fasilitas penelitian, 
namun juga perlu kepemimpinan yang efektif 
dalam hal etika (ethics) pada penelitian yang 
melibatkan manusia maupun hewan coba, 
pengaturan terkait dengan masalah penelolaan 
HKI, kesesuaian pengelolaan dana penelitian 
dengan berbagai peraturan terkait, promosi dan 
komersialisasi hasil penelitian, dan memitigasi 
risiko yang muncul ketika berkolaborasi dengan 
mitra atau pihak eksternal.  

 
 Universitas perlu memperkuat dukungan dalam 

bentuk kesiapan organisasi pendukung yang 
capable dan ketersediaan tenaga administrasi 
yang kompeten memberikan layanan yang 
dibutuhkan. Ketiadaan dukungan dalam hal ini 
dapat berakibat mengurangi waktu efektif bagi 
peneliti untuk melaksanakan tugas pokoknya 
dan berisiko melemahkan motivasi dan 
produktifitas bagi peneliti yang baru mengawali 
karirnya di universitas. 
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Kegiatan 2.4. Pemanfaatan knowledge translation 
 
 Bagian ini merupakan unsur yang sangat 

penting untuk memastikan kesiapan universitas 
dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari 
mitra industri, pemerintah, maupun masyarakat. 
Yang menjadi fokus dari bagian ini adalah 
kemampuan mengidentifikasi dan mengisi 
kesenjangan yang masih ada antara hasil 
penelitian dan penerapannya untuk 
penyelesaian masalah di lapangan.  

 
 Sangat penting bagi kelompok riset untuk 

memastikan bahwa penelitian yang dilakukan 
sudah memanfaatkan informasi atau 
perkembangan terkini dan mengetahui wujud 
pengetahuan baru yang dibutuhkan oleh calon 
pengguna hasil penelitian tersebut. Sebaliknya 
para pengguna pun perlu dipahamkan tentang 
bagaimana memanfaatkan hasil-hasil penelitian 
untuk melaksanakan atau menyelesaikan 
pekerjaannya. 

 
Kegiatan 2.5. Kontribusi pada kebijakan (Policy 
creation) 
 
 Kekuatan UGM antara lain ada pada keragaman 

disiplin ilmu dan domain penelitian yang 
lengkap dari seluruh Fakultas, sekolah, dan 
pusat studi jika dapat terkonsolidasikan dengan 
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baik. Banyak hasil-hasil penelitian yang relatif 
posisinya masih di hulu dan tersebar di 
berbagai unit kerja yang hanya akan berakhir 
sebagai laporan penelitian atau publikasi paper 
yang berdiri sendiri apabila tidak ada upaya 
sistematis untuk merangkainya menjadi sesuatu 
yang lebih bermakna, bermanfaat, atau 
berdampak luas.  

 
 Untuk itu perlu ada program yang sistematis 

untuk menghadirkan beberapa hasil penelitian 
yang berdampak luas ke ranah publik dalam 
bentuk rekomendasi kebijakan terkait dengan 
permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
Tersedianya media untuk menyampaikan 
pemikiran dan hasil penelitian secara berkala 
dalam bentuk rekomendasi kebijakan yang 
dapat diakses dan direspon oleh publik 
merupakan suatu bentuk akuntabilitas UGM 
sebagai salah satu PTN badan hukum yang 
didanai oleh publik.  
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Program 3. Membangun kekuatan pendukung 
riset 
 
Kegiatan 3.1. Menyediakan dan menjaga layanan 
pendukung riset yang efisien kepada semua pihak 
yang terkait dengan penelitian, mulai dari tahap 
konsepsi ide atau gagasan hingga pemanfaatan atau 
penerapannya di masyarakat. 

 Adanya sistem administrasi pendukung riset 
yang mudah, efisien, dan efektif. 

 Adanya tenaga profesional yang menangani 
antara lain: 
penyusunan dan review dokumen kontrak, 
mitigasi risiko melalui kesesuaian terhadap 
peraturan internal maupun dari pihak mitra, 
proses perlindungan kekayaan intelektual, 
penerjemahan manuskrip untuk publikasi 
internasional, penyuntingan karya tulis 
ilmiah, penyusunan proposal institusional 
untuk perolehan research grant, monitoring 
dan evaluasi internal dan peaporan, serta 
administrasi penerimaan dan penggunaan 
dana penelitian. 

 
Program 4. Interaksi dengan masyarakat 
 
Kegiatan 4.1. Memastikan bahwa capaian dan 
keberhasilan universitas dalam penelitian dan 
pemanfaatannya dikomunikasikan ke masyarakat 
secara efektif. 
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 Adanya program yang sistematis untuk 
mengumpulkan, mengorganisasi, dan 
menyebarluaskan informasi tentang 
kegiatan penelitian di universitas dan para 
pelakunya. 

 Memanfaatkan media website universitas 
secara optimal untuk mengkomunikasikan 
riset dan hasil-hasilnya. 

 Membuat insentif, bantuan, ataupun reward 
untuk memunculkan inisiatif bersama 
antara sivitas akademika dengan kelompok 
masyarakat, industri, maupun pemerintah. 

 Mengidentifikasi peluang untuk kemitraan 
yang dapat ditindaklanjuti oleh para dosen. 

 Memfasilitasi para dosen agar dapat 
menjelaskan dengan baik relevansi hasil 
penelitiannya bagi masyarakat umum 
melalui berbagai forum. 

 Menyediakan para dosen sebagai 
narasumber atau pakar yang dibutuhkan 
dalam menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapi masyarakat. 

 
4.2. Organisasi dan tata kelola penelitian 
 
Wakil rektor bidang penelitian memiliki tugas 
pokok mengkoordinasi dan memfasilitasi 
tercapainya sasaran yang dicantumkan dalam RIP. 
Fungsi kantor wakil rektor bidang penelitian 
adalah: 
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 Menyusun strategi implementasi kebijakan 
riset universitas. 

 Menyusun kebijakan kekayaan intelektual 
universitas.  

 Mencari peluang untuk menjalin kolaborasi 
riset dan kemitraan baru 

 Mendorong munculnya inisiatif baru dalam 
riset. 

 Melaporkan dan menyarankan kepada 
rektor tentang inisiatif-inisiatif dan kinerja 
riset universitas. 

 Mempromosikan riset yang dilaksanakan di 
universitas. 

 Mendorong keterlibatan universitas dalam 
kegiatan riset dan pengembangan di tingkat 
internasional 

 Menggalang dukungan pendanaan riset dari 
pemerintah, pihak swasta, masyarakat, dan 
institusi di dalam maupun luar negeri. 

 Mengefektifkan pengumpulan data, evaluasi 
data, dan komunikasi data riset universitas. 

 Memfasilitasi dosen atau kelompok peneliti 
mengakses sumber pendanaan dari luar 
universitas. 
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Wakil rektor bidang penelitian membawahi unit-
unit berikut ini: 
 
4.2.1. Unit pengelola penelitian yang bertugas: 

 mengkoordinasikan kegiatan dan alokasi 
dana penelitian dari sumber internal dan 
eksternal yang relevan dengan prioritas 
riset universitas dan terkait dengan tema-
tema riset strategis universitas,  

 mengarahkan pemilihan topik-topik 
penelitian interdisiplin dan penugasan 
pelaksanaan penelitian kepada unit 
pelaksana riset maupun kelompok peneliti. 

 menyusun skema-skema insentif maupun 
bantuan penyusunan proposal riset maupun 
pembiayaan riset dari sumber dana 
eksternal. 

 menyusunan pedoman dan mengumumkan 
pengajuan proposal penelitian 

 melakukan rekrutmen reviewer proposal 
penelitian 

 membagi tugas mereview dalam rangka 
seleksi proposal 

 menyiapkan kontrak penugasan 
pelaksanaan penelitian 

 melakukan monitoring dan evaluasi internal 
terhadap pelaksanaan penelitian, dan  

 menyusun laporan pelaksanaan. 
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4.2.2. Unit pengelolaan kekayaan intelektual 
bertugas: 

 mengidentifikasi topik dan hasil penelitian 
yang berpotensi memerlukan perlindungan 
HKI 

 mempromosikan kepedulian sivitas 
akademika terhadap pentingnya kekayaan 
intelektual 

 melakukan pendaftaran dan pemantauan 
proses perolehan HKI 

 memberikan pelatihan penyusunan draf 
dokumen paten kepada dosen dan 
mahasiswa 

 memelihara dan mempromosikan 
pemanfaatan kekayaan intelektual yang 
telah diperoleh universitas 

 mengembangkan jejaring untuk penguatan 
pengelolaan HKI 

 merealisasikan pembagian royalti kepada 
para pihak sesuai aturan universitas. 

 
4.2.3. Unit riset industri dan/atau riset pesanan 
bertugas: 

 mempromosikan skema riset yang didanai 
sebagian atau sepenuhnya oleh industri atau 
sponsor 

 membuka peluang bagi peneliti untuk 
berinteraksi dengan pihak industri atau 
sponsor 
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 mengidentifikasi dan menugaskan peneliti 
dari berbagai disiplin 

 menyusun dan/atau mencermati naskah 
kontrak kerjasama penelitian untuk 
melindungi kepentingan institusi maupun 
peneliti. 

 mengundang praktisi dunia usaha dan 
industri untuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman dengan para peneliti. 

 mempublikasikan kegiatan kerjasama 
penelitian maupun penelitian yang 
disponsori. 

 
4.2.4. Unit kerjasama riset internasional bertugas: 

 menyampaikan inisiatif untuk 
mengembangkan kerjasama penelitian 
dengan mitra internasional yang baru 

 memelihara dan memantau status 
kerjasama penelitian yang sedang 
berlangsung dengan mitra di luar negeri 

 membuka peluang untuk mengakses dana 
penelitian yang prestisius dari luar negeri 

 mengembangkan skema kegiatan untuk 
peneliti post doctoral dan pertukaran staf 
peneliti 

 menyusun dan mencermati naskah kontrak 
kerjasama penelitian dengan institusi luar 
negeri. 
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4.2.5. Unit perlindungan penelitian bertugas: 
 mensosialisasikan peraturan-peraturan 

yang berkaitan dengan pelibatan manusia 
dan hewan percobaan dalam penelitian, 
bahan berbahaya, dan dampak lingkungan 

 memfasilitasi penanganan bahan berbahaya 
dan pencegahan dampak lingkungan 

 mengkoordinasikan layanan research ethics 
clearance dari komisi etik yang ada di 
universitas 

 menyusun tata tertib pelaksanaan penelitian 
untuk mencegah terjadinya research 
misconduct maupun conflict of interest  

 memberikan pertimbangan kepada 
universitas jika terjadi perselisihan dalam 
pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil 
penelitian. 

 
4.2.6. Unit publikasi penelitian bertugas: 

 mempromosikan berbagai jenis dan media 
publikasi yang digunakan untuk diseminasi 
dan pemanfaatan hasil penelitian 

 mengembangkan skema insentif untuk 
mendorong peningkatan publikasi ilmiah di 
jurnal internasional bereputasi maupun 
buku 

 mengkoordinasi publikasi seminar atau 
konferensi nasional dan internasional yang 
diselenggarakan universitas 
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 menggalang kerjasama dengan pihak 
penerbit maupun pihak ketiga yang 
profesional untuk meningkatkan jumlah 
publikasi yang terindeks 

 memantau penyerahan file naskah publikasi 
ilmiah dari hasil skripsi, tesis, disertasi, dan 
proyek penelitian ke universitas. 

 mengembangkan strategi publikasi hasil-
hasil penelitian dalam website universitas 
secara periodik, mudah diakses dan 
direspon oleh masyarakat yang 
membutuhkan. 

 Mengadakan pelatihan penulisan manuskrip 
untuk jurnal ilmiah internasional 

 
4.2.7. Unit pengelolaan dan analisis data bertugas: 

 berkoordinasi dengan unit pengelola sistem 
informasi terpadu universitas untuk 
mengembangkan aplikasi untuk 
pengumpulan data penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat, dan publikasi secara 
periodik 

 melaporkan status pencapaian target kinerja 
bidang penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan publikasi dari semua unit 
kerja 

 memetakan kekuatan bidang-bidang 
penelitian berdasarkan jumlah publikasi, 
keluasan jejaring tim peneliti, besarnya dana 
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penelitian, dan ketersediaan fasilitas 
pendukung yang memadai 

 memberikan pelatihan entry data penelitian 
kepada enumerator dari setiap unit 
pelaksana riset 

 melakukan analisis dan benchmarking 
kinerja penelitian dengan institusi sejenis di 
dalam dan luar negeri. 

 
4.2.8. Laboratorium Pengujian dan Penelitian 
Terpadu (LPPT) bertugas:  

 (mengacu SK Rektor terbaru tentang LPPT)  
 
4.2.9. Stasiun/Laboratorium Penelitian Lapangan 
(KP4 Berbah dan Mangunan) bertugas: 

 (mengacu SK Rektor terbaru tentang 
Agrotekno Park) 

 
 
4.2.10. Pusat Studi bertugas: 

 (mengacu SK Rektor terbaru tentang Pusat 
Studi) 

 
4.3. Pendanaan penelitian 
 
Mengintegrasikan diversifikasi sumber pendanaan 
ke dalam rencana strategis universitas 

 Menjalankan pendekatan proaktif dalam 
mendiversifikasi dan mengidentifikasi 
peluang sumber pendanaan penelitian. 
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 Menggalang kemitraan yang dapat 

memberikan implikasi yang luas bagi 
universitas. 
 

 Mendorong dosen menjadi anggota aktif 
dalam berbagai himpunan profesi atau 
masyarakat ilmiah. 

 
 Investasi pada pengembangan sumberdaya 

manusia yang mngarah pada peningkatan 
kompetensi dalam meraih peluang 
diversifikasi sumber pendanaan. 
 

 Mengembangkan skema insentif yang 
mendorong pimpinan unit kerja, dosen dan 
tenaga kependidikan untuk mengambil 
peran aktif dalam mendiversifikasi sumber 
pendanaan. 

 
 Berinteraksi lebih cerdik dengan mitra 

potensial dengan pengelolaan stakeholder 
yang lebih profesional (misal: ciptakan 
‘brand’ kegiatan yang dikenal oleh warga 
universitas maupun pihak eksternal). 

 
 Adanya pesan yang jelas bahwa universitas  

focus pada penciptaan nilai yang yang 
bermakna bagi stakeholders. 
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 Mengidentifikasi bidang-bidang yang 
berprospek memiliki mutual benefit bagi 
universitas dan pihak mitra.  

 
 
4.4. Peningkatan kompetensi sumberdaya 
manusia 
 

 Universitas perlu memiliki sejumlah 
program pembinaan dan pengembangan 
karir penelitian bagi dosen tetap baik yang 
berstatus PNS maupun yang non-PNS. 
Program pengembangan karir penelitian 
perlu disosialisasikan dan 
diimplementasikan agar kaderisasi 
berlangsung efektif. 

 
 Salah satu cara untuk peningkatan 

kompetensi dosen peneliti adalah melalui 
penyelenggaraan program post-doctoral di 
universitas yang dapat menarik sejumlah 
doktor baru dari berbagai disiplin ilmu 
untuk periode waktu tertentu. Demikian 
pula peluang yang tersedia untuk 
melakukan post-doctoral di luar negeri 
perlu dimanfaatkan oleh para doktor baru 
UGM untuk mengembangkan jejaring 
kolaborasi penelitian yang sangat 
dibutuhkan dimasa mendatang. 
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 Universitas juga perlu mengembangkan 
inisiatif baru untuk memberi kesempatan 
kepada para dosen dan juga mahasiswa 
melakukan kegiatan pertukaran dengan 
dosen dan mahasiswa dalam rangka 
penelitian dan pendidikan dari institusi atau 
perguruan tinggi lain yang memiliki reputasi 
dalam bidang tertentu. Demikian pula 
universitas harus menyiapkan diri untuk 
dapat menerima kehadiran dosen atau 
mahasiswa dari luar institusi melalui 
program pertukaran ini agar 
kemanfaatannya dapat diperoleh secara 
maksimal. 

 
 Universitas harus memiliki program 

pengembangan sumberdaya manusia bagi 
para dosen dan tenaga kependidikan yang 
terstruktur dan terencana dengan baik. 
Program ini diarahkan untuk meningkatkan 
profesionalitas dan kinerja para dosen dan 
tenaga kependidikan. Program ini tidak 
hanya mencakup pelatihan di dalam 
ataupun di luar universitas, namun juga 
termasuk program penjejangan karir untuk 
para dosen dan tenaga kependidikan yang 
akan melaksanakan tugas tambahan sebagai 
pimpinan atau pengurus unit-unit kerja di 
universitas. 
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 Kebijakan universitas tentang kekayaan 
intelektual harus diarahkan agar dapat 
memotivasi dosen, mahasiswa, dan tenaga 
kependidikan untuk melakukan penemuan 
baru atau perbaikan terus menerus sesuai 
dengan tugas pokoknya masing-masing. 
Hasil dari kreatiftas dan inisiatif tersebut 
harus diupayakan secara proaktif 
perlindungannya oleh universitas. 
Pemanfaatan lanjut dari kekayaan 
intelektual tersebut perlu diupayakan oleh 
universitas agar dapat memberikan 
kemanfaatan bagi para penemu, universitas, 
dan masyarakat atau pengguna. 

 
 Universitas memastikan bahwa dosen dan 

mahasiswa dalam mempublikasikan karya 
ilmiahnya harus secara jelas mencantumkan 
nama Universitas Gadjah Mada sebagai 
institusi induknya. Dosen dan mahasiswa 
dalam menuliskan karya ilmiah harus 
menghargai dan mempertimbangkan 
kontribusi dari masing-masing penulis. 

 
 
4.5. Penyediaan dan akses fasilitas dan 
prasarana penelitian 
 

 Universitas bertanggung jawab menciptakan 
sistem pengelolaan layanan dan fasilitas 
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pendukung penelitian yang memungkinkan 
pemanfaatannya secara efektif dan optimal. 

 
 Universitas memastikan bahwa setiap dosen 

memiliki akses untuk mendapatkan layanan 
atau memanfaatkan fasilitas penelitian milik 
Universitas. 

 
 Universitas bertanggungjawab membangun 

dan memelihara sistem teknologi informasi 
dan komunikasi untuk meningkatkan 
produktifitas dan efisiensi pelaksanaan 
penelitian dan diseminasi hasil penelitian. 

 
4.6. Penjaminan mutu penelitian 
 

 Universitas menyusun dan menetapkan tata 
pamong dan organisasi penelitian, kebijakan 
penelitian Universitas, standar penjaminan 
mutu penelitian bagi unit penyelenggara 
penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian 
dan kode etik penelitian bagi peneliti.  

 
 Unit penyelenggara penelitian 

bertanggungjawab membangun, 
melaksanakan, dan memelihara sistem 
penyelenggaraan penelitian yang memenuhi 
persyaratan minimal yang ditetapkan dalam 
standard penjaminan mutu penelitian 
Universitas. 
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 Efektifitas penerapan standard penjaminan 

mutu penelitian dievaluasi secara periodik 
melalui kegiatan audit internal penelitian 
yang dilakukan oleh auditor internal  

 
 Universitas mendorong unit-unit 

penyelenggara penelitian untuk melakukan 
perbaikan berkelanjutan dalam penerapan 
sistem penjaminan mutu menuju pengakuan 
atau akreditasi oleh pihak eksternal. 
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Bab V. Tema-tema riset strategis UGM 
 
 
Kriteria untuk menentukan tema-tema riset 
strategis UGM antara lain yaitu: 
 Memiliki relevansi dengan prioritas riset UGM. 
 Memiliki capaian atau keunggulan yang telah 

dikenal di tingkat nasional maupun 
internasional. 

 Memiliki peran yang sangat strategis terhadap 
penyelesaian masalah bangsa dan peningkatan 
daya saing. 

 Memiliki dukungan dari pihak mitra (industri, 
pemerintah, dan/atau masyarakat) yang saling 
menguntungkan dan berkelanjutan. 

 Memiliki peluang yang besar untuk perbaikan 
research platforms di UGM yang mendukung 
pengembangan tema-tema riset strategis yang 
baru (emerging). 

 
 

Tema Riset Strategis UGM 
No Tema riset Sub-tema 

5.1. Pangan dan gizi  Sistem produksi dan 
utilisasi pangan yang 
berkelanjutan 

 Cadangan pangan 
 Perdagangan dan 

investasi pangan 
 Emerging issues 
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terkait kedaulatan 
pangan 

 Keamanan pangan 
 Pangan yang 

menyehatkan 
 Peningkatan mutu 

pangan 
5.2. Energi  Listrik dari sumber 

energi terbarukan 
(angin, biomasa, air, 
matahari, panas 
bumi, dan laut) 

 Energi terbarukan 
untuk transportasi 
(teknologi baterai, 
sumber hidrogen 
terbarukan, konversi 
biomasa menjadi 
bahan bakar gas atau 
cair) 

 Dampak sosial dan 
ekonomi dari energi 
terbarukan 

5.3. Kesehatan  Kanker 
 Pengembangan organ 

buatan  
 Sel punca (Stem cell) 
 Rekayasa biomedik 
 Penuaan 
 Penyakit tropika 
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 Kebugaran (Wellness) 
5.4. Sistem cerdas  Sensor 

 Robotika 
 Instrumentasi 
 Intelligent control 
 Satelit 

5.5. Demokrasi dan 
tata kelola yang 
bersih 

 Otonomi daerah 
 Reformasi birokrasi 
 Kesejahteraan sosial 
 Anti korupsi 
 Pembangunan dan 

keadilan sosial  
5.6. Sosial budaya 

nusantara 
 

 Kependudukan dan 
migrasi 

 Kemiskinan 
 Tenaga kerja dan 

lapangan kerja  
 Daerah terdepan, 

terluar, dan 
tertinggal 

 Wilayah perbatasan 
 Pengelolaan konflik, 

mediasi and 
perdamaian 

 Aspek budaya dari 
media sosial dan 
media digital  

5.7. Infrastruktur  Sistem bangunan, 
transportasi, dan 
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logistik yang efisien 
dan ramah 
lingkungan  

 Intelligent transport 
system 

 Mobilitas dan 
perilaku manusia 

 Sistem transportasi 
laut 

 Teknologi informasi 
dan komunikasi 

5.8. Lingkungan dan 
bencana 

 Gunung api 
 Banjir  
 Tanah longsor 
 Kebakaran hutan 
 Gempa bumi 
 Sunami 
 Nuklir 

5.9. Nano teknologi  Material nano 
 Bio-nanoteknologi  
 Fabrikasi nano 
 Kedokteran nano 
 Dampak nano 

teknologi pada 
masyarakat dan 
analisis risiko. 

5.10. Kemaritiman  Transportasi maritim 
yang aman, 
berkelanjutan, dan 
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efisien 
 Konektivitas dan 

efektifitas operasi 
pelabuhan 

 Permasalahan 
perbatasan wilayah 
NKRI 

 Pengamanan wilayah 
dan sumberdaya laut 
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Bab VI. Penutup 
 

 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas 

Gadjah Mada tahun 2012-2017 ini dimaksudkan 

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan 

universitas, fakultas, sekolah, dan pusat studi 

dalam bidang penelitian. Selanjutnya RIP 2012-

2017 Universitas Gadjah Mada ini menjadi acuan 

utama bagi segenap pimpinan di universitas dalam 

mengalokasikan sumberdaya yang dibutuhkan 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang 

direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa RIP 2012-2017 ini 

menjadi pedoman dalam melaksanakan dan 

mengembangkan kegiatan khususnya dharma 

penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Rencana Induk Penelitian 2012-2017 ini 

disusun berdasarkan nilai-nilai dan jatidiri 

Universitas Gadjah Mada dan memperhatikan isu-



 57

isu strategis baik internal maupun  eksternal,  nilai 

universal kependidikan dan keilmuan, dan dapat 

ditinjau kembali kesesuaiannya sesuai dengan 

peraturan universitas yang mengatur tentang hal 

ini. 
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