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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas izin dan
petunjuk-Nya Rencana Induk Penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
(RIP UMRAH) ini dapat terselesaikan dengan baik.
Rencana Induk Penelitian ini disusun sebagai kerangka arahan kebijakan
pengelolaan penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan, yakni tahun 2015-2019. Kerangka arahan
ini penting dalam upaya mewujudkan keunggulan penelitian Universitas,
meningkatkan daya saing di bidang penelitian, mendorong tingkat
partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan meningkatkan
kapasitas pengelolaan penelitian di Universitas Maritim Raja Ali Haji,
terutama dalam menyambut Kebijakan Desentralisasi Penelitian Dikti
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji (RIP UMRAH) yang sudah tersusun saat ini, tentunya masih banyak
terdapat beberapa kelemahan, oleh sebab itu upaya perbaikan demi
penyempurnaan akan selalu dilakukan.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Tim
Penyusun Rencana Induk Penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
(RIP UMRAH) yang telah berusaha bekerja keras untuk mewujudkannya.
Harapan kami semoga upaya keras tersebut menjadi amal dan berguna
bagi kemajuan penelitian di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Tanjungpinang, 8 Desember 2014
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Rektor,
dto
Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc
NIP. 1962 1003 19880110 01
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Rencana Induk Penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji (RIP

UMRAH)

merupakan

arahan

kebijakan

dan

pelaksanaan

program

penelitian pada Lembaga Penelitian untuk rentang waktu 5 (lima) tahun ke
depan, yakni tahun 2015-2019.RIP Universitas Maritim Raja Ali Haji ini
akan memastikan pencapaian Visi dan terlaksananya Misi Lembaga
Penelitian melalui penyusunan program kerja yang realistis, terpadu dan
berkelanjutan,serta indikator kinerja yang terukur.
Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) berdiri sejak tahun 2007
di bawah payung hukum Surat Keputusan Mendiknas Nomor 124/D/O/2007
di

Tanjungpinang,

Ibu

Kota

Provinsi

Kepulauan

Riau.

Dalam

Perkembangannya, UMRAH yang kini telah disahkan menjadi universitas
negeri pertama Kepulauan Riau berdasarkan Perpres no. 53 tahun 2011
ini bercita-cita untuk tumbuh dan terus berkembang dalam menghasilkan
lulusan yang Cerdas, Madani, dan Transformatif.
Hal ini yang menjadi unique selling point (Keunggulan) UMRAH
dibanding perguruan tinggi lainnya. Namun menjadi salah satu Universitas
terkemuka di bidang maritim merupakan tantangan terbesar UMRAH di
tengah persaingan yang sedemikian hebatnya di dunia pendidikan, tapi
dengan Konsistensi Segenap civitas akademika UMRAH dan dukungan
Masyarakat dan Dunia Usaha tentu tantangan tersebut bisa dilalui oleh
Kampus Pesisir ini hingga menapaki jalan panjang menuju Universitas
Kelas Dunia.
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Kata Universitas Maritim yang melekat pada Universitas ini
melambangkan UMRAH memiliki tanggung jawab besar secara keilmuan
untuk memajukan dunia maritim negeri ini. Nama Raja Ali Haji yang juga
disandang

UMRAH

bertujuan

untuk

mengekalkan

semangat

berkebudayaan Raja Ali Haji sang Pahlawan Bahasa.
UMRAH dalam perjalanannya yang kini memasuki usia 7 tahun ini
terus berusaha untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang
penelitian dengan terus menerus berinovasi untuk menciptakan teknologi
dan inovasi terapan IPTEK yang berguna untuk diterapkan dalam
pengabdian kepada masyarakat. Berbagai jalinan kerja sama dilakukan
dengan Universitas terkemuka di dalam negeri dan di luar negeri. Saat ini
jumlah Mahasiswa kurang lebih 6.300 mahasiswa, serta memiliki alumni
sekitar 2000 orang alumni yang lulus sejak tahun 2010, 2011 hingga 2014.
Universitas Maritim Raja Ali Haji(UMRAH) mempunyai visi menjadi
Universitas terkemukadi Indonesia berbasis kemaritiman.Dalam mencapai
visi tersebut, Universitas Maritim Raja Ali Hajidiarahkan untuk menjadi
research-based

Maritime

of

universitydalam

proses

pembelajaran,

pengembangan dan pengetahuan, yang diakui baik secara nasional,
regional maupun internasional. Hal ini berarti bahwa kegiatan dan hasilhasil penelitian akan menjadi dasar untuk meningkatkan mutu dan proses
pembelajaran yang ada, karenanya peranan penelitian sangat penting dan
menentukan untuk pencapaian visi tersebut.Melalui kegiatan penelitian
Universitas Maritim Raja Ali Haji berkomitmen untuk mengembangkan
potensi lokal, yaitu kekuatan, keunggulan, keunikan asli (indigenous) atau
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kearifan lokal yang ada, khususnya di wilayah Propinsi Kepulauan Riau
berdasarkan ilmu, teknologi dan seni, potensi lokal tersebut harus
dikembangkan secara kreatif dan kritis sehingga mampu untuk disejajarkan
dan dikompetisikan pada tataran regional, nasional daninternasional.
Kegiatan penelitian diarahkan juga untuk memberikan solusi
terhadap masalah-masalah yang secara nyata dihadapi oleh masyarakat
dan bangsa Indonesia, khususnya di Propinsi Kepulauan Riau. Suasana
penelitian yang kuat dan dinamis menjadi prasyarat untuk menumbuhkan
kapasitas dan kapabilitas para dosen, meningkatkan mutu kegiatan dan
hasil penelitian di UMRAH, untuk itu kerjasama sinergis antara Lembaga
Penelitian dengan pihak fakultas, program studi dan Pusat-pusat kajian
yang ada serta pemerintah terutama pemerintah daerah harus semakin
ditingkatkan untuk peningkatan suasana penelitian dikalangan dosen dan
akademisi.
Hasil-hasil kegiatan penelitian harus disebar-luaskan melalui
berbagai media, seperti pertemuan ilmiah, jurnal ilmiah baik nasional
maupun internasional, dan buku ilmiah. Selain hal tersebut, kerjasama
dibidang penelitian dengan pihak swasta seperti industri juga perlu dimulai
dalam bentuk yang dinamis, hal ini bertujuan agar perguruan tinggi sebagai
lembaga pendidikan dan penelitian semakin kuat mengakar di masyarakat
dan memberi manfaat bagi kemajuan bangsa untuk bersaing dengan
bangsa-bangsa lain.
Kontribusi hasil penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji
diharapkan akan semakin meningkat dalam pencapaian indikator kinerja
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dibidang

penelitian

serta

diharapkan

juga

menjadi

sarana

untuk

menghasilkan para peneliti yang unggul.Rencana Induk Penelitian UMRAH
disusun untuk periode dengan tahap awal dimulai tahun 2015 – 2019 yang
nantinya akan merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan
dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian selanjutnya, dalam
jangka waktu tiga tahun mendatang dengan memperhatikan perkembangan
UMRAH dan lingkungan serta kondisi wilayah Propinsi Kepulauan Riau.
Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) periode tahun 20152019 dilandaskan pada sejumlah kebijakan khususnya keputusankeputusan Senat Akademik,Rencana Induk Pengembangan Universitas,
Rencana Akademik, Rencana Strategis, kebijakan-kebijakan nasional dan
daerah, serta Keputusan-keputusan Rektor yang mengacu pada Visi dan
Misi UMRAH.Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi, UMRAH
berkewajiban menghasilkan sumber daya manusia yang berbudaya riset,
yang dapat menjalankan sistem pendidikan

nasional serta infrastruktur

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

budaya, sosial dan

kemanusiaan serta iman dan taqwa (IMTAQ).
Sebagai universitas yang berbasis kemaritiman memiliki kewajiban
dan tanggungjawab moral dalam pengembangan dan penerapan teknologi
yang mampu menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat khususnya di Propinsi Kepulauan Riau, akademisi, bangsa dan
negara. Penerapan dan pengelolaan informasi riset dan pengembangan
IMTAQ sebagai modal dasar, yang secara strategis diperlukan untuk
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mendukung

konsep

sosial,

ekonomi

dan

budaya

dalam

rangka

pertumbuhan perekonomian dan pembangunan nasional.
Dengan demikian, penyusunan RIP UMRAH juga memberikan
gambaran tentang rancangan program, agenda riset, pelaksanaan
manajemen program, mengelola hak perlindungan intelektual, mengelola
pemasaran serta penyebarluasan teknologi dan mengelola jaringan
interaksi dengan berbagai pihak baik bersekala lokal, regional, nasional
dan internasional.
Universitas Maritim Raja Ali Haji merupakan satu satunya
Universitas negeri yang ada di Propinsi Kepulauan Riau, dimana
keberadaan Universitas ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran, risit dan kajian dari serangkaian hasil penelitian yang dapat
mengembangkan dunia akademik dan membantu pemerintah daerah serta
masyarakat pada umumnya dalam membangun daerah ini kearah yang
lebih baik. Keberadaan Universitas Maritim Raja Ali Hajimemiliki Nilai
Strategis bagi Propinsi Kepulauan Riau karena visi dan misi UMRAH
memiliki keterkaitan dengan kondisi Wilayah daerah Provinsi Kepulauan
Riau yang memiliki 96% wilayah lautan.
1.2 Arah dan kebijakan Penyusunan RIP UMRAH
Penyusunan RIP UMRAH dirumuskan untuk jangka waktu 5 tahunan
yang dapat dijadikan sebagai fokus dan lokus untuk penelitian di kalangan
civitas akademika UMRAH untuk tahun-tahun mendatang yang dibagi ke
dalam 3 tahap dengan tema yang berbeda namun dalam pola yang
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berkesinambungan. Adapun capaian target tahapan yang di rencanakan
sebagai berikut :
1. Tahun 2015 - 2019(Tahap I)
Tahap I yang mengarah pada penelitian yang berorientasi Identifikasi,
dokumentasi, Inventarisasi, data dan kearifan lokal serta pengunaan
teknologi yang bernuansa lokal pada skala Propinsi yang lebih utama
berorientasi kemaritiman.
2. Tahun 2020 - 2024(Tahap II)
Tahap II yang mengarah pada penelitian yang berorientasi pada
perancangan, pengembangan model pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya,pembangunan teknologi, ekonomi, hukum, kependidikan,
sosial budaya, serta produk yang dipatenkan yang berbasis pada
kemaritiman pada skala nasional dan regional.
3. Tahun 2025 - 2029(Tahap III)
Tahap III yang mengarah pada penelitian yang berorientasi pada
peningkatan pangsa pasar dengan produk inovasi dan ekonomi industri
kreatif sebagai hak cipta dan intelektual di tingkat regional, nasional,
regional dan internasional yang berbasis kemaritiman.
Tahapan-tahapan tersebut merupakan kerangka acuan yang dapat
di jadikan pedoman untuk riset selama kurun waktu tersebut, akan tetapi
target dan sasaran dalam riset tersebut bukan suatu harga mati (dapat
dirubah) yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
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1.3 Peta Jalan Riset UMRAH
Peta jalan riset UMRAH yang akan dijalankan berlandaskan pada
Statuta,

Renstra

UMRAH

dan

kebijakan

lain

di

UMRAH.Lebih

lanjutkerangka pikir RIP UMRAHdapat dilihat pada Gambar 1.1
Gambar 1.1 Peta Jalan Riset UMRAH yang akan dijalankan
RIP UMRAH DAN ARAH PENGEMBANGAN UNTUK 5 TH

TOPIK PENELITIAN

RIP INSTITUSI
STATUTA
UMRAH

ROAD MAP PENELITIAN

RENSTRA
UMRAH

2015-2019

RIP
UNGULAN
UMRAH

TEKNOLOGI

SKALA
LOKAL

2020 - 2024

PRODUK

SKALA
NASIONAL

2025 - 2029

MARKET

SKALA
INTERNASIONAL

KEBIJAKAN
LAIN

LEVEL UNIVERSITASLEVEL FAKULTAS/PUSLIT/PRODI

1.4

Dasar Penyusunan RIP
Dalam penyusunan RIP UMRAH, semua pemangku kepentingan di

UMRAH telah menyediakan hampir semua perangkat kebijakan yang dapat
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digunakan sebagai acuan, pertimbangan, batasan maupun kesempatan
untuk mengawal program-program strategis UMRAH ke depan. Adapun
Dokumen kebijakan yang dijadikan sebagai dasar atau konsideran bagi
penyusunan RIP UMRAH adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan jangka Panjang Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2011-2014;
e. Peraturan Presiden Noomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
periode 2011-2025;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Laksana Universitas Maritim Raja Ali
Haji
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 11 tahun
2014 tentang Statuta UMRAH.
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BAB II. LANDASAN PENGEMBANGAN LP3M UMRAH

Lembaga

Penelitian

Pengabdian

Kepada

Masyarakat

dan

Penjaminan Mutu Universitas Maritim Raja Ali Haji (LP3M-UMRAH)
merupakan salah satu unsur pelaksana akademik bagian dari pelaksana
Tridrama Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi pasal 42 ayat 1; Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Laksana Universitas Maritim Raja Ali Haji; dan Keputusan Mentri Nomor 11
tahun 2014 tentang Statuta UMRAH. Berdasarkan peraturan di atas
Lembaga Penelitian mempunyai Tugas Pokok antara lain melaksanakan,
mengkoordinasikan,

memantau

dan

menilai

pelaksanaan

kegiatan

penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pusat Kajian
serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya
yang diperlukan.

2.1

Visi, Misi, Tugasdan Fungsi LP3M UMRAH

2.1.2 Visi dan Misi LP3M UMRAH
Visi LP3M berlandaskan visi UMRAH menjadi Universitas terkemuka
di Indonesia berbasis kemaritiman, maka telah dirumuskan visi LP3M yaitu
"Menjadi salah satu lembaga terkemuka di bidang penelitian, pendidikan
dan implementasi hasil penelitian di bidang kemaritiman yang memiliki
daya saing global". MisiUntuk merealisasikan visi tersebut di atas telah
ditetapkan misi LP3M tahun 2015 – 2019 sebagai berikut:
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1. Melaksanakan penelitian di bidang kemaritiman yang bermutu dan
implementatif.
2. Mengajarkan

dan

mendidik

berdasarkan

hasil-hasil

penilitian

kemaritiman yang berkualitas baik teori maupun praktek untuk
menghasilkan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa.
3. Melaksanakan penelitian untuk menemukan terobosan baru, teknologi
baru di bidang kemaritiman.
4. Mengembangkan penelitian di berbagai disiplin ilmu pada umumnya
untuk memberi kontribusi pemikiran kepada pemerintah daerah
khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya.
5. Melaksanakan pengabdian masyarakat melalui hasil-hasil penelitian
tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat.
Dengan misi tersebut diharapkan UMRAH tidak hanya unggul dan
memberikan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dari hasil
penelitiannya di Propinsi Kepulauan Riau juga menjadi rujukan bagi
perguruan tinggi lainya yang berorientasi kemaritiman di Indonesia dan
Dunia. Kondisi ini dimungkinkan karena UMRAH yang berada di Propinsi
Kepulauan Riau juga secara langsung berhadapan dan garda terdepan
dengan keberadaan perguruan tinggi

negara-negara tetangga seperti

Singapura dan Malaysia.
Guna mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi LP3M merumuskan
Strategi

Pengembangan

Lembaga

Penelitian,

yaitu

meliputi

(1)

Pengembangan mutu sumberdaya manusia sebagai peneliti dalam
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pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
(2) Penciptaan atmosfir yang kondusif bagi penerapan good governance
dalam penyelenggaraan program dan administrasi penelitian, dan (3)
Peningkatan

jaringan

kerjasama

danpartisipasi

masyarakat

dalam

pengembangan Lembaga Penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji.
Sejalan dengan strategi di atas, Arah Kebijakan Umum Lembaga
PenelitianUniversitas Maritim Raja Ali Haji adalah (1) Menyelenggarakan
penelitian dengan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan
tinggi

(SPMP-PT)

yangterstruktur

dan

berkesinambungan

serta

memanfaatkan kerjasama secaramaksimal, (2) Menata pengelolaan
sumberdaya manusia untuk meningkatkan kompetensi peneliti, dan (3)
Memanfaatkan aset dan sumberdaya keuangan secara efektif dalam
rangka meningkatkan mutu pelayanan pada stakeholder.

2.1.2 Tugas dan Fungsi LP3M UMRAH
Tugas pokok Lembaga Penelitian Universitas Universitas Maritim
Raja Ali Haji adalah mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan
mengelola kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di Pusat
Penelitian, Pusat Kajian dan Fakultas. Fungsi Lembaga Penelitian UMRAH
tersebut adalah sebagai berikut :
a. Melakukan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
berbasis maritim;
b. Melakukan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
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c. Melakukan penelitian untuk mengembangkan konsep pembangunan
nasional dan regional;
d. Menjalankan administrasi lembaga
Untuk meningkatkan peran aktif dan fungsi UMRAH dalam bidang
penelitian, maka LP3M UMRAH mempunyai program sebagai berikut:
a. Peningkatan kapabilitas peneliti
b. Peningkatan daya saing peneliti untuk mengakses sumber dana dari
luar.
c. Peningkatan kemampuan peneliti dalam mendeseminasikan dan HKI
hasil penelitian di berbagai media publikasi.
d. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam pengelolaan penelitian dan
media publikasi hasil penelitian
e. Memperluas jejaring kerjasama peneliti dengan pihak luar.
f.

Berperan aktif di bidang organisasi profesi yang menunjang penelitian
di UMRAH.

g. Peningkatan penyediaan system pencegahan plagiarism terhadap
naskah hasil penelitian yang akan di Publikasikan.
h. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian
sumberdaya dalam melaksanakan penelitian.
i.

Membantu pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan daerah dan pembangunan nasional

j.

Memfasilitasi hubungan dengan pihak luar dalam kegiatan penelitian
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17

Program dan sasaran strategis pengembangan LP3M UMRAH
periode Tahun 2015-2019 adalah sebagai berkut :
1. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Akses Penelitian
2. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Penelitian


Program Pembinaan Pengelolaan Pusat Kajian dan UPT lainnya



Program Penerapan Badan Penjamin Mutu



Program Pengembangan Sumberdaya Manusia



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana



Program Peningkatan Kinerja Lembaga Penelitian

3. Menerapkan Good Governance


Program Penyempurnaan dan Pemantapan Manajemen.



Program Pengembangan Sistem Informasi

4. Memperluas dan Meningkatkan Jaringan Kerjasama


Program

Pengembangan

Kerjasama

Penelitian

dengan

Penelitian

dengan

Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.


Program

Pengembangan

Kemitraan

Pemerintah dan Dunia Usaha di dalam dan luar negeri.


2.2

Program Pengembangan Income Generating Activities

Kondisi Bidang Penelitian UMRAH Saat ini

2.2.1 Perkembangan Lembaga Penelitian
Lembaga penelitian sebagai salah satu unsur pelaksana akademik
memiliki peran yag cukup strategis dalam penyelenggaran pendidikan.
Perkembagan lembaga penelitian tidak terlepas dari peran dan komitmen
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UMRAH sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Status UMRAH sebagai
salah satu Universitas Negeri di daerah kepulauan yang memiliki letak
strategis berbatasan langsung dengan negara tetangga, menuntut UMRAH
untuk mempunyai visi menjadi Universitas terkemuka di kanca nasional dan
internasional berbasis kemaritiman pada tahun 2025, sebagai arah bagi
lembaga penelitian untuk meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian.
Dalam perkembangan dibidang penelitian sejak dua tahun terakhir
telah menampakkan perkembangan yang cukup berarti baik itu yang
dilakukan oleh dosen ditingkat program studi maupun di tingkat fakultas
dimana mereka telah banyak merambah dan bersaing untuk mendapatkan
dana dari pihak luar, akan tetapi hampir seluruh penelitian tersebut tidak
terdokumentasi dan teregistrasi di tingkat universitas. Disamping itu
sebagian besar penelitian yang dilakukan tidak mengatas namakan
Universitas (karena belum adanya aturan dan birokrasi yang jelas tentang
mekanisme pekerjaan dan hasil, serta perizinan dari Universitas/LP3M).
Beberapa Kondisi yang dihadapi LP3M UMRAH pada saat ini baik
dari Sumberdaya Manusia (SDM) maupun dari peluang yang ada dapat di
klasifikasikan sebagai berikut:
1)

Hasil penelitian yang dilakukan masih terbatas pada penelitian
pemula dan dasar.

2)

Masih adanya kelemahan dan kekurangan dalam pembuatan
laporan.

3)

Sistem

pendidikan/latihan

dalam

tersetruktur dengan baik.
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bidang

penelitiaan

belum

4)

Lembaga dan SDM pengelola masih terbatas baik dalam
manajemen maupun dalam publikasi.

5)

Pendanaan masih menyerap peluang lokal dan sifatnya terbatas.

6)

Pengelolaan keuangan masih bersifat parsial dan individu.

2.2.2 Capaian Rencana yang sudah ada
Selama kurun waktu sejak pendirian UMRAH hingga kini penelitian
dosen baru sebatas pada penelitian dosen pemula yang diadakan oleh
Kementerian pendidikan dan kebudayaan Dirjen pendidikan tingi melalui
program SIMLITAPMAS (Sistem informasi penelitian dan pengabdian),
walaupun ada beberapa penelitian yang dilakukan dosen setahap ini belum
ada data yang terhimpun secara akurat.Hal ini disebabkan belum
tersusunnya mekanisme dan aturan kebijakan yang jelas yang harus diikuti
oleh semua dosen jika melakukan penelitian mengunakan nama UMRAH.
Kegiatan penelitian yang tercatat di LP3M UMRAH menunjukkan
kecenderungan yang masih rendah yang hanya terbatas pada penelitian
dosen pemula.Dalam tiga tahun terakhir perkembangan jumlah topik
penelitian untuk skim penelitian dosen pemula yang yang berasal dari
semua fakultas yang ada di UMRAH mengalami fluktiasi. Lebih lanjut
peningkatan jumlah topik penenlitian yang diterima pada skim penelitian
dosen pemula dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Jumlah penelitian dosen UMRAH yang masuk skim
penelitian dosen Pemula Dikti

2.2.3 Potensi dan Target Capaian
Universitas Maritim Raja Ali Haji memiliki 5 fakultas (Fakultas Ilmu
Kelautan dan Perikanan, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu
Politik dan Sosial, dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan), didukung
oleh 3 UPT dan 15 Pusat Kajian. Pada semua unit-unit kerja penelitian
tersebut tersebar tenaga dosen/peneliti UMRAH yang saat ini berjumlah
120 orang, dengan komposisi Guru Besar sebanyak 2 orang, Doktor
sebanyak 6 orang dan Magister sebanyak 112 orang, dan sedang studi
lanjut Doktor sebanyak 7 orang. Tenaga dosen/peneliti tersebut merupakan
potensi sumber daya penelitian UMRAH yang cukup besar.
Dalam upaya pencapaian tujuan penelitian sesuai dengan visi dan
misi

perlu dipersiapkan
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penelitian sesaui dengan model analisis sebagaimana dijelaskan pada
Gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.2 Model capaian bidang penelitian

CAPAIAN LP3M

 PENINGKATAN PUBLIKASI
 PENINGKATAN KAPABILITAS
KAPASITAN PENELITI

 PENINGKATAN MUTU PENELITIAN
 PENINGKATAN JUMLAH RISET
 JANGKAUAN LOKAL/NAS/INSTER

INPRASTUKTUR

SDM PELAKSANA &
PENGELOLA

KUALITAS/KUANTITAS
MUTU PENELITIAN

SISTEM INFORMASI
PENELITIAN

SISTEM INSENTIF
DAN PELATIHAN

EVALUASI/
REVIEW BOARD

Gamba 2.2 Model Capaian Bidang Penelitian

Memperhatikan analisis situasi baik internal maupun eksternal
maka capaian sasaran penelitian UMRAH sampai tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
a. Secara berkelanjutan senantiasa meningkatkan

mutu dan kapasitas

serta kualitas sumber daya dan pengelolaan di bidang penelitian, dalam
menghadapi perubahan dan pengembangan dimasa mendatang
dengan isu-isu strategis dan up to date serta memfokuskan terutama
dibidang kemaritiman.
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b. Memastikan bahwa penelitian merupakan karakter dan bagian dari
atmosfir yang harus ditingkatkan terus di lingkungan UMRAH dan
kalangan civitas akademika.
c. Agenda yang menjadi prioritas penelitian dengan kajian pengembangan
teknologi/market/pasar untuk setiap tahapan (Lima tahun I, II, III dan IV)
dengan kerangka pemikiran yang tertuju pada kondisi daerah yang lebih
difokuskan pada isu strategis dan kemaritiman pada level universitas
sebagian isu dapat memprioritaskan dibidang mutu pendidikan menuju
perguruan tinggi maritim kelas dunia.

2.3

Penyerapan Dana Kegiatan
Serapan dana penelitian baik tahap I, II dan III mengacu kepada

ketentuan yang berlaku yaitu 15 persen sampai dengan 30 persen dari total
dana yang dimiliki UMRAH,disamping pendanaan yang ada dari lembaga
beberapa pendaan yang harus menjadi target dalam penelitian yaitu : (1)
Dana Desentralisasi untuk Riset Unggulan PT dan Dana Dikti; (2) Dana
untuk Riset Nasional; (3) Dana dari beberapa kementrian; (4) Dana riset
kerjasama; dan (5) Dana dari dunia internasional.
Serapan dana penelitiian dosen UMRAH umumnya berasal dari skim
penelitian dosen pemula yang diadakan oleh Dikti melalui SIMLITAPMAS.
Adapun jumlah serapan dana dari kegiatan penelitian dosen UMRAH
selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut.
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Gambar 2.3 Jumlah serapan dana penelitian dosen UMRAH

2.4 Analisis Strength-Weakneses-Opportunities-Threats (SWOT)
Faktor internal yang

dimiliki Universitas Maritim Raja Ali Haji

hingga tahun 2014 adalah sebagai berikut:
1. Kekuatan (Strength)
a. UMRAH berada pada Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah
strategis dimana letak geografisnya menjadi penting untuk memberi
pengaruh pada bidang Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial budaya dan
Hankam. Selat malaka yang merupakan salah satu lintasan utama
distribusi barang dan manusia bagi perekonomian dunia dari hulu
serta wilayah Kepulauan Riau yang 96% wilayahnya dikelilingi lautan,
menjadi modal utama bagi kemajuan UMRAH. Moto menghasilkan
sarjana yang berilmu dan beramal serta mampu membangkitkan
kesadaran

akan

pentingnya
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sebagai

bagian

tidak

terpisahkan

bukan

hanya

dengan

proses

pembelajaran

yang

diselenggarakan di UMRAH, akan tetapi juga sebagai salah satu
sumber pengembangan ilmu dan pemanfaatan hasil-hasil secara
bermartabat dan beretika yang mencerminkan kekhususan daerah.
Walaupun beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan belum
mampu meraih berbagai prestasi dalam penelitian interdisipliner (baik
dari

Kementerian

Pendidikan

dan

Kebudayaan

maupun

dari

Kementerian Negera Riset dan Teknologi hanya sebatas penelitian
pemula yang dilaksanakan oleh DIKTI). UMRAH juga memiliki dosendosen berusia muda tamatan S2 dan S3 dari berbagai perguruan
tinggi terkemuka baik dari dalam maupun luar negeri dengan berbagai
keilmuan yang potensial.
b. Kualitas penelitian di UMRAH dirancang berdasarkan statuta
c. UMRAH memberikan perhatian dalam pengembangan penelitian
dengan penyediaan dana internal untuk digunakan para peneliti
melalui kompetisi, walaupun nilai dan jumlah pendanaannya harus
senantiasa ditingkatkan untuk menghasilkan kualitas penelitian yang
lebih baik.

2. Kelemahan (Weakneses)
a. Komitmen untuk melakukan penelitian masih lemah dibandingkan
dengan pelaksanaan kewajiban sebagai pengajar, hal ini disebabkan
terbatasnya jumlah dosen dan sulitnya mendapatkan dosen-dosen
dengan kualifikasi S2 seperti yang disyarakatkan DIKTI.
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b. kemampuan untuk melakukan penelitian sebagian dosen belum
merata dan hanya terbatas pada penelitian pemula (SIMLITAPMAS
DIKTI).
c. Minat melakukan penelitian diakui masih kurang jika dilihat dengan
potensi SDM yang dimiliki. Banyak dosen dan peneliti lebih tertarik
dengan kegiatan yang lebih memberikan

profit materi dan

popularitas.
d. Penelitian yang dilakukan belum mencirikan Visi dan Misi UMRAH
secara umum yang memiliki keterkaitan dengan kemaritiman.
e. Tidak memiliki bank penelitian yang mencerminkan keberadaan
fakultas masing-masing.
f. Penelitian belum terarah secara sistematis, sehingga terkesan
berjalan sendiri-sendiri antar dosen dan tidak memiliki roadmap yang
jelas. Hal ini menyebabkan UMRAH sulit menemukan dan mengikuti
penelitian ungulan yang diadakan DIKTI maupun dari hibah yang
ada.
g. Sistem pelaporan kegiatan yang belum memiliki keahlian baku
terutama dalam pelaporan pengunaan dana yang ada.

3. Peluang (Opportunities)
a. Meningkatnya

perhatian

pemerintah

bagi

sektor

pendidikan,

termasuk perguruan tinggi khususnya riset membuka ruang minat
dan kompetisi bagi peneliti dan dosen dalam mengembangkan
penelitian.
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b. Adanya Kebijakan desentralisasi penelitian Dit.Litabmas Dikti
Kementerian Pendidikan Nasional yang menekankan kepada upaya
mewujudkan

keunggulan

penelitian

di

perguruan

tinggi,

meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian,
meningkatkan

angka

partisipasi

dosen

dalam

melaksanakan

penelitian, dan meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di
lingkungan UMRAH.
c. Kerjasama antar lembaga dan internasional yang selama lima tahun
terakhir dirintis dan dikembangkan menjadi peluang yang baik untuk
dimanfaatkan demi memajukan kegiatan dan hasil penelitian. Hal ini
menjadi peluang untuk meningkatkan jumlah sumber dana, sinergi
penelitian, publikasi, paten, dan diseminasi hasil penelitian ke publik
yang lebih luas; juga kemanfaatan dan daya guna hasil penelitian
tersebut bagi masyarakat luas.
d. Minat pihak eksternal baik universitas, industri, pemerintah dalam
dan luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi
UMRAH dalam hal pemberian dana penelitian cukup tinggi, hal ini
dibuktikan dengan keterlibatan beberapa dosen yang melakukan
penelitian melalui individu maupun melalui pusat-pusat studi atau
pusat-pusat kajian yang ada.
e. Iklim penelitian di UMRAH semakin baik sehingga jumlah penelitian
semakin meningkat, hal ini memberikan kesempatan besar bagi
Dosen atau peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitiannya.
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f. Berada pada daerah atau kawasan yang berhadapan langsung
dengan negara tetangga (Singapura dan Malaisia).
g. Kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional serta sertifikasi
dosen

yang

mensyaratkan

harus

melakukan

penelitian

dan

publikasi. Hal ini menuntut semua dosen dan peneliti untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitiannya.
h. Lingkungan didalam dan diluar kampus UMRAH yang dibentuk
menghasilkan atmosfir penelitian pada civitasnya.
i.

Kompleksitas dan dinamika wilayah memberikan inspirasi dan media
yang menantang untuk di kaji.

4. Ancaman (Threats)
a. Kapasitas dan kualitas perguruan tinggi di dalam negeri semakin
merata. Hal ini menyebabkan kompetisi mendapatkan hibah
penelitian semakin ketat.
b. Desentralisasi

penelitian

perguruan

tinggi

sesungguhnya

menempatkan perguruan tinggi pada posisi persaingan yang cukup
tinggi. Dalam peta persaingan antar perguruan tinggi tersebut, yang
kuat dan berkualitas akan menjadi pemenang dan yang lemah dan
kurang berkualitas akan kalah.
c. Ketidak mampuan dosen/peneliti dalam membuat pelaporan khusus
laporan keuangan.
d. Dana-dana penelitian yang nilai nominalnya sangat kecil meskipun
perhatian pemerintah besar pada pendidikan, namun jumlah dana
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yang dapat diakses Perguruan Tinggi dinilai tidak ada kepastian
besaran, jenis, dan jadwalnya. Hal ini sedikit banyak mengganggu
pelaksanaan arah pengembangan penelitian.
e. Duplikasi penelitian,plagiarism dan sebangsanya yang mungkin saja
terjadi secara sengaja atau tidak sengaja. Hal inimerupakan
ancaman terhadap esensi dan etikailmiah.
f. Kebijakan keuangan yang menempatkanpeneliti seolah-olah sejajar
dengan perusahaan pengadaan barang dan jasamerupakan sebuah
ancaman bagi kreatifitas penelitian. Sebagian penelititidak memiliki
basis keterampilan pendokumentasian pembelanjaan seperti halnya
dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Hal itu dapat berakibat
padajebakan peneliti dituduh melakukan pelanggaran keuangan
dalam bentukmark-up dan sebagainya. Tentu saja hal demikian akan
mengancam konsentrasi penelitian dan berakibat pada penurunan
kualitas luaran yang dihasilkannya.
2.5 Kesimpulan SWOT
Kondisi baseline penelitian Universitas Maritim Raja Ali Haji,
sebagaimana digambarkan padaanalisis SWOT yang sudah dilakukan,
menempatkan UMRAH pada posisi sebagaiberikut.
1. Memiliki SDM yang kuat untuk membangun dan mengembangkan
penelitianyang dapat dijadikan Program Unggulan di UMRAH.
2. Memiliki konteks eksternal yang khas, yaitu kemaritiman sebagai basis
pengembangan penelitian yang berorientasi pemecahan masalah
pembangunan dalam konteks lokal, nasional, dan internasional.
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3.

Kebijakan

desentralisasasi

penelitian

Dit.

Litabmas

Dikti,

KementerianPendidikan Nasional RI tahun 2012 merupakan peluang
sekaligus ancaman atau tantangan bagi UMRAH. Sebagai peluang,
kebijakan tersebut memberi ruang gerak bagi peneliti UMRAH untuk
berkreasi dalam menata diri agar mampu mewujudkan UMRAH
sebagai institusi kelembagaan penelitian dengan program unggulan
yang relatif khas dan berbeda dari perguruan tinggi lain. Sebagai
tantangan, kebijakan tersebut memberi landasan etos untuk kuat
bersaing dalam kompetisi nasional dan globalsecara fair dan
konstruktif.
4. Sesuai dengan kondisi eksternal yang khas tempat UMRAH berdiri,
maka

tema

unggulan

penelitianUMRAH

ke

yang

depan

tepat
adalah

untuk

pengembangan

“Pembangunan

daerah

Maritimuntuk Kejayaan Negeri”. Berdasarkan tema utama tersebut
dikembangkan tema-tema dantopik-topik yang relevan dan prospektif
dalam semua aspek dan dimensi yang dimiliki UMRAH, baik di bidang
eksakta maupun sosialhumaniora.
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BAB III. GARIS BESAR RIP LP3M UMRAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan
Berdasarkan analisis evaluasi diri dan analisis SWOT sebagaimana
yang disajikan dalam bab 2, maka dapat disusun sasaran pelaksanaan.
Dalam

mendukung

tercapainya

Visi

dan

Misi

IPTEK

Nasional

2025;tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Penelitian di UMRAH, serta
berdasarkan hasil analisis Evaluasi Diri dan SWOT; penelitian di UMRAH
ditargetkan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan dosen dalam bidang
penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
3. Meningkatnya dana yang diperoleh baik dari internal maupun
eksternal.
4. Meningkatnya perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
5.

Meningkatnya mitra penelitian dari luar.

6. Meningkatnya hasil penelitian yang bisa diterapkan di masyarakat.
7.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas bahan ajar dosen dan buku ajar
berbasis penelitian.

3.2 Strategi dan Kebijakan LP3M UMRAH
Strategi dan kebijakan Lembaga Penelitian bersumber dari arah
kebijakan baik dari kebijakan UMRAH maupun pemerintah. Kebijakan
pemerintah tercantum dalam Agenda Riset Nasional, Visi Inovasi Indonesia
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2025, MP3EI dan tema penelitian Stranas. Sedangkan kebijakan dari
UMRAH bersumber dari Visi, Misi dan Tujuan institusi. Terutama
berlandaskan Visi UMRAH “menjadi Universitas terkemuka di Indonesia
berbasis kemaritiman”.

3.2.1 Peta Strategi
Pada bagian ini menyajikan strategi dasar yang disusun pada
tingkatan yang sangat mendasar dengan fungsi sebagai arahan dasar.
Pada saat proses implementasinya, komponen ini masih memerlukan
rincian yang lebih operasional sesuai dengan kondisi riil . Dengan demikian
diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen RIP ini menjadi tidak
kaku, meski tetap masih mempunyai arah yang jelas.
Strategi dasar untuk sementara disusun berdasarkan masukan dari
fakultas-fakultas yang ada. Penyusunan tersebut tidak lepas dari arahan
yang terdapat pada visi, misi, tujuan dan nilai-nilai dasar yang dimiliki
Universitas Maritim Raja Ali Haji.
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Gambar 3.1 Peta Strategis Penelitian UMRAH
TAHUN 2025-2029
2015-2016
TEKNOLOGI

2017-2018
PRODUC

2018-2019
MARKET

TAHUN 2020-2025
2017-2021

2022-2024

TEKNOLOGI

PRODUC

20242025
MARKET

TAHUN 2015-2019
2015-2016

2017-2018

TEKNOLOGI

PRODUC

INTERNASIONAL

2018-2019
60 % INTERNASIONAL

30 % NAS

10 % LOKAL

MARKET

REGIONAL/NASIONAL
10 % LOKAL

20 % LOKAL

70 % REG/NASIONAL

BASIC/LOKAL
80 % BASIC/LOKAL

20 % NAS

ISU-ISU STRATEGIS/UP TO DATE AND MARITIME FOR FACULTY

LOGICAL FRAMWORK

TAHAP II PRODUC
•LOKAL 10 %
•REGIONAL/NASIONAL 30
%
INTERNASIONAL 60%

•LOKAL 20 %
•REGIONAL/NAS 70 %
•INTERNASIONAL 10 %

TAHAP I
BASIS/TEKNOLOGI

TAHAP III
INTERNASIONAL
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3.2.2 Formulasi Strategi Pengembangan
Strategi Pengembangan yang akan dijalankan didasarkan pada
butir-butir yang dikelompokkan pada komponen proses, dengan penjabaran
sebagai berikut:
1. Sistem Reward
Pemberian penghargaan ini dijadikan strategi utama untuk memotivasi
dan membentuk budaya penelitian yang baik dan bermutu. Sistem ini
diwujudkan dalam beberapa bentuk antara lain:
a. Pengukuran dan pemberian stimulus dana berdasarkan Indeks
Kinerja Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (IKP2M).
b. Pemberian insentif atas karya ilmiah bermutu yang dipublikasikan
dalam Jurnal Internasional, Nasional Terakreditasi, Buku Teks
serta artikel opini di media massa nasional.
c. Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk Peneliti Terbaik dan
Penulis Paling Produktif.
2. Workshop dan Seminar
Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peneliti, strategi
yang akan ditempuh antara lain adalah mengirim peserta dan
menyelenggarakan berbagai lokakarya atau pelatihan, diantaranya:
lokakarya metodologi dan penulisan proposal penelitian, penulisan
karya ilmiah untuk jurnal nasional / internasional, penulisan buku ajar,
patent drafting, Penelaah proposal dan laporan penelitian, editor dan
pengelola jurnal. Secara rutin, seminar-seminar dan kajian ilmiah juga
akan diselenggarakan sebagai ajang untuk berbagi informasi dan
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hasil penelitian, kiat-kiat dan peluang, latihan presentasi, sarana
diskusi dan kolaborasi.
3. Pusat Penelitian
Pusat Penelitian dijadikan ujung tombak untuk menjalankan roda
penelitianunggulan.

Pusat

Penelitian

di

tingkat

universitas

dimaksudkan untuk menjadi wadah peneliti yang berkolaborasi secara
lintas ilmu dan joint research dengan mitra dari institusi lain (dalam
atau luar negeri) LP3M UMRAH akan memberikan dukungan dan
fasilitas yang diperlukan agar roda Pusat Penelitian dapat dijalankan,
yaitu dalam bentuk:
a. Fasilitasi pembuatan Surat Keputusan.
b. Pemberian penghargaan.
c. Penyediaan ruangan serta fasilitas pertemuan.
d. Penyediaan dukungan administrasi.
4. Dukungan Dana, Fasilitas dan Administrasi.
Berbagai bentuk dukungan yang disiapkan antara lain:
a. Dana untuk mengikuti konferensi untuk mempresentasikan karya
ilmiah,baik di dalam maupun di luar negeri.
b. Dana untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional
terakreditasi danjurnal internasional yang terindeks database
bereputasi.
c. Dukungan perbaikan karya tulis yang akan dipublikasikan di jurnal
ilmiah internasional yang terindeks database bereputasi.
d. Penyediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan.
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e. Dukungan administrasi penelitian dan pengurusan HKI.
5. Sentra Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)
Pengurusan HKI selama ini sudah dilakukan oleh LP3M dan hal ini
menjadi rintisan pembentukan sentra HKI di UMRAH. Sentra ini
bertugas mengidentifikasi penelitian dosen dan mahasiswa yang
berpotensi mendapatkan HKI. Pengurusan HKI ditangani langsung
baik secara dokumentasi sampai pengajuan.
6. Standar Penjaminan Mutu Penelitian UMRAH (SPMP UMRAH).
SPMP UMRAH akan dibangun agar tata kelola penelitian yang baik
dapat diwujudkan. Pembangunan sistem ini antara lain akan
dilakukan dalam bentuk:
a. Pembuatan dan pemberlakukan Prosedur Operasi Baku (POB)
b. Penyiapan sumber daya manusia yang diperlukan berupa
pelatihan danperekrutan Penelaah proposal dan laporan hasil
penelitian.
7. Manajemen Basis Data dan Sistem Informasi
Data dan hasil karya penelitian dikelola dengan memanfaatkan
teknologi

informasi

agar

masyarakat

dapat

mengakses

dan

memanfaatkannya secara daring . Media dan teknologi terkini
dimanfaatkan untuk mengelola dan mempublikasikan data tersebut
melalui jaringan internet.
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3.2.3. Kebijakan Umum Lembaga Penelitian
Kebijakan umum yang akan dilaksanakan Lembaga Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu UMRAH adalah:
1.

Peraturan-peraturan

yang

memayungi

kegiatan

penelitian

kerjasamayang dapat memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk
berkaryasehingga menjamin dihasilkannya penelitian yang berkualitas
dan dapatdipertanggungjawabkan keilmiahannya.
2. Menjadikan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Road Map Penelitian
RisetUnggulan Strategis Jangka Panjang sebagai Payung Penelitian.
3. Memfasilitasi setiap fakultas memiliki Rencana Induk Penelitian
danRoadmap Penelitian, khususnya untuk penelitian fundamental.
4.

Mengintegrasikan

Pendidikan,

Penelitian

dan

Pengabdian

untukpercepatan difusi IPTEK.
5.

Mengalokasikan

dana

penelitian

secara

proposional

untuk

setiapFakultas dan Pusat Penelitian.
6.

Memfasilitasi

publikasi

penelitian,

riset

kolaborasi,

promosi

hasilpenelitian dan HKI, seminar secara lebih intens melalui
penguatansistem informasi.
7. Meningkatkan alokasi anggaran penelitian di tingkat kelembagaan.
8. Mewajibkan hasil penelitian untuk dipublikasi secara nasional
atauinternasional pada jurnal terakreditasi.
9.

Meningkatkan

sarana

dan

prasarana

lembaga

dan

pusat-

pusatpenelitian/ pusat kajian/pusat studi.
10.

Mengadakan

pelatihan/workshop

dalam

upaya

meningkatkan

kualitasdosen dan kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan
berbagaiprogram hibah dan desentralisasi penelitian.
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BAB IV. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS
DAN INDIKATOR KINERJA

4.1

Sasaran Riset UMRAH
Berdasarkan hasil Bab III, dirumuskan program-program bidang

penelitian (tercakup di dalamnya organisasi dan manajemen) dan indikator
capaian. Maka tema utama program penelitian unggulan Universitas
Maritim Raja Ali Haji adalah “Pembangunan Kemaritiman menuju
Kejayaan Negeri”. Tema utama tersebut dijabarkan ke dalam 5 (Lima)
Bidang Riset Unggulan untuk periode tahun 2015-2019, sebagai berikut:
1. Teknologi Kemaritiman
2. Sumberdaya Alam daerah Kepulauan
3. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
4. Ekonomi Kemaritiman
5. Pendidikan dan Sosial budaya masyarakat kepulauan
Kelima bidang penelitian ini akan saling disinergikan dalam satu
kesatuan road map penelitian institusi yang dapat mengakomodir bidang
kajian dan kebutuhan penelitian tingkat fakultas.Pada pilar ini penelitian
diarahkan pada road map yang telah disusun oleh masing-masing fakultas
di lingkungan UMRAH. Lebih lanjut arah pengembanganpenelitian untuk
masing-masing bidang dapat dijelaskan pada Tabel 4-1.
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Tabel 4-1 Arah pengembangan penelitian untuk masing-masing bidang
No.

Bidang Ilmu / Fakultas

Judul Road Map/ Payung penelitian

1.

Fakultas Teknik

Peningkatan Teknologi Kemaritiman dan
Pengembangan teknologi informasi wilayah
Maritim

2.

Fakultas Ilmu Kelautan
dan Perikanan

Pengembangan eksplorasi dan peningkatan
komoditi
kelautan
dalam
pengelolaan
sumberdaya alam daerah kepulauan secara
berkelanjutan

3.

Fakultas Ekonomi

Peningkatan daya saing dan pertumbuhan
ekonomi daerah Maritim

4.

Fakultas Ilmu Sosial dan Pengembangan Hukum, Pertanahan dan
Ilmu Politik
Keamanan dalam persfektifdaerah perbatasan

5.

Fakultas Ilmu Pendidikan Pengembangan
pendidikan
sains
dan Kelautan
humaniora berbasis kemaritiman

dan

Setiap bidang tersebut akan dipetakan berdasarkan rantai road map
penelitian menurut aktivitas primer dan aktivitas pendukung.Untuk aktivitas
primer mulai dari tahap input akan dilakukan pemetaan danbase line
penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan bidangmasingmasing. Pada tahapan proses akan dilakukan kelanjutantahap R&D, tahap
pengembangan teknologi, pengembanganproduk dan pasar dan ditentukan
dari pemetaan kondisi awal yang ada,sehingga proses pelaksanaan
penelitian diharapakan tidak akan terjadi redundanataupengulangan untuk
hal yang sama.

4.2 Riset Unggulan Universitas Maritim Raja Ali Haji
Riset Unggulan UMRAH direncanakan secara semi top down
dengan memperhatikan Payung Riset dan unggulan setiap Fakultas, serta
kebijakan

tentangriset

di

tingkat

Nasional,

regional

dan

tingkat

universitas.Riset unggulan UMRAH adalah kajian yang berorientasi dan
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berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional hingga lokal (Gambar
4-1).
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Visi UMRAH :
Menjadi universitas terkemuka di Indonesia Berbasis Kemaritiman

Misi penelitian UMRAH :
1. Melaksanakan penelitian diberbagai
disiplin ilmu pada umumnya untuk
memberi
kontribusi
pemikiran
kepada
pemerintah
daerah
khususnya
dan
pemerintah
umumnya.
2. Melaksanakan penerapan untuk
menemukan
terobosan
baru,
teknologi baru dibidang kemaritiman

Pusat Penelitian Sumberdaya
Pesisir dan Lautan (PPSPL)
1. Bidang kajian sumberdaya
alam dan lingkungan
2. Bidang kajian bioteknologi
dan pemanfaatan
sumberdaya pesisir
3. Bidang kajian sosial ekonomi
publikasi ilmiah
4. Bidang kajian data dan
informasi
5. Administrasi dan keuangan

Pusat Penelitian Ekonomi
Kemaritiman dan Pengembangan
Kewirausahaan (PPEKPK)
1. Bidang kajian akutansi dan
pengembangan
2. Bidang kajian ekonomi maritime
dan manajemen
3. Bidang kajian koperasi, usaha
kecil, micro dan menengah

Pusat Penelitian Tamadun
Melayu, Pendidikan, Sosial dan
Budaya (PPTMPSB)
1. Bidang kajian pendidikan
(enkulturisasi) kemaritiman
2. Bidang kajian bahasa dan
sastra
3. Bidang kajian sosiologi dan
kemasyarakatan

Pusat Penelitian Kebijakan Publik
dan Kemasyarakatan (PPKBK)
1. Bidang kajian otonomi daerah
dan pemberdayaan
masyarakat
2. Bidang kajian hukum dan
kemasyarakatan
3. Bidang kajian kebijakan publik
4. Bidang kajian ketahanan
nasional dan wilayah
perbatasan

Pusat Penelitian Lingkungan
Hidup (PPLH)
1. Bidang kajian AMDAL,
pencemaran dan sanitasi
lingkungan
2. Bidang kajian pengolahan
sumberdaya dan ekonomi
lingkunganAdministrasi dan
keuangan
3. Bidang kajian kebijakan dan
manajemen lingkungan
4. Bidang kajian kerjasama
informasi dan publikasi

Pusat Penelitian
Pemberdayaan Perempuan
dan Gender (P4G)
1. Bidang kajian perempuan
2. Bidang kajian gender
3. Bidang kajian anak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gambar 4-1. Penelitian Unggulan Strategis Universitas Maritim Raja Ali Haji
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8.

Pusat Penelitian
Teknologi Maritim (PPTM)
Bidang kajian Teknologi berbasis air& TTG
Bidang kajian sistem Telekomunikasi &
komunikasi data wilayah maritim
Bidang kajian Teknologi elektronikarobotika, pertahanan keamanan
Bidang kajian Sistem jaringan komputer,
komputasional, komputasi cerdas, wireles.
Bidang kajian Energi alternatif, kelistrikan &
interkoneksi antar pulau
Bidang kajian pengolahan data spasial, big
data, data mining, image processing
Bidang kajian Machine learning &
simulation modelling
Bidang kajian logistik, kepelabuhan,
transportasi laut & keselamatan

MARKET/
EVALUASI

Program edukasi/
Pengembangan
Teknologi Maritim

PRODUK

Ilmu
Pengetahuan
Teknologi
Maritim
Perancangan Teknologi
dalam air, permukaan
air & antar pulau
(diatas permukaan)

TEKNOLOGI/
EKSPLORASI

RISETDASA
R (R&D)

Konsep/
pengujian/
pengemban
gan
Teknologi
dalam air

Konsep/
Simulasi/
Desain/
pengujian/
Pengembanga

n Teknologi
permukaan
Analisis,Inventarisasi air

Efisiensi, efektifitas,
aspek ekonomi, paten
produk
Teknologi Kemaritiman

Rancang Bangun,
inovasi,
keberlanjutan
dan pengembangan
Teknologi
Kemaritiman
Perancangan
Teknologi
informasi
wilayah
kepulauan

Simulasi/
Model/
Pengembangan
Teknologi antar
pulau (diatas
permuakaan)

data, Studi Teknologi
Maritim
(teknologi dalam air,

permukaan air, diatas
permukaan laut)

2015

2016

2017

2018

Gambar 4-2. Road Map Peningkatan Teknologi Kemaritiman dan Pengembangan
Teknologi informasi wilayah Maritim
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Tabel 4-2 Tahapan proses pelaksanaan roadmap penelitian Teknologi Kemaritiman dan Pengembangan teknologi
informasi wilayah Maritim 2015-2019
2015
Riset dasar
Studi Teknologi berbasis air &
TTG
Analisa Sistem Telekomunikasi
& komunikasi Data Wilayah
Maritim
Studi Teknologi elektronikarobotika, pertahanan-keamanan
berbasis maritim
Studi Sistem jaringan
komputer,komputasional
komputasi cerdas, wireless
computing
Studi Energi alternatif,
Kelistrikan & Interkoneksi antar
pulau
Analisa Pengolahan data
spasial, big data, data mining,
image processing
Analisi dan studi dasar Machine
learning & simulation modelling
Studi Sistem Logistik,
kepelabuhan, Transportasi laut
& keselamatan
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2015-2016
Teknologi
Konsep Teknologi berbasis air
& TTG
Perancangan Sistem
Telekomunikasi & komunikasi
Data Wilayah Maritim
Perancangan Teknologi
elektronika-robotika,
pertahanan-keamanan
Perancangan Sistem jaringan
komputer,komputasional
komputasi cerdas, wireless
computing,
Konsep perancangan Energi
alternatif, Kelistrikan &
Interkoneksi antar pulau
Model Pengolahan data
spasial, big data, data mining,
image processing
Model Machine learning &
simulation modelling
Pengembangan dan model
Sistem Logistik, kepelabuhan,
Transportasi laut&keselamatan
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2017-2018
Product
Perancang Teknologi berbasis
air & TTG
Perancang Sistem Telekomunikasi & komunikasi Data
Wilayah Maritim
Perancang
Teknologi
elektronika-robotika,
pertahanan-keamanan
Perancang
Sistem
jaringan
komputer,komputasional
komputasi cerdas, wireless
computing,
Perancang Energi alternatif,
Kelistrikan & Interkoneksi antar
pulau
Perancang Pengolahan data
spasial, big data, data mining,
image processing
Perancang Machine learning &
simulation modelling
Perancang Sistem Logistik,
kepelabuhan, Transportasi laut
& keselamatan

2018-2019
Market / Evaluasi
Pengembangan
dan
Paten
Teknologi berbasis air & TTG
Pengembangan
Sistem
Telekomunikasi & komunikasi
Data Wilayah Maritim
Pengembangan
dan
Paten
Teknologi elektronika-robotika,
pertahanan-keamanan
Pengembangan Sistem jaringan
komputer,
komputasional
komputasi
cerdas,
wireless
computing,
Pengembangan
Energi
alternatif,
Kelistrikan
&
Interkoneksi antar pulau
Pengembangan
Pengolahan
data spasial, big data, data
mining, image processing
Pengembangan
Machine
learning & simulation modelling
Pengembangan
dan
Paten
Sistem Logistik, kepelabuhan,
Transportasi laut & keselamatan

MARKET/
EVALUASI

evaluasi/pengembangan bentuk dan sistem birokrasi
pemerintahan yang efektif dan efisien,Skill masyarakat
perbatasan, investasi pada pulau-pulau kecil dan terluar, ilegal
fishing, Tapal batas perbatasan, Politik dan pertahanan ,
Perbatasan dan pulau terluar

Sistem birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

PRODUK
Pemerintahan dan pemerintah daerah/otonomi/pemerintahan
desa/kota

Penetapan batas maritim antar
negara &Kebijakan pemerintah
di bidang kemaritiman

TEKNOLOGI

RISETDASAR
(R&D)

Pengembangan
desa dengan
program desa
binaan

Model
pemberdayaan
kearifan lokal,
budaya tradisional
masyarakat
perbatasan, model
penyelenggaraan
masyarakat yg
berkelanjutan

Politik dan pertahanan ,
Perbatasan

Konsep dan metode
administrasi
kemaritiman,Model
kebijakan keamanan di
sektor maritim

Pendidikan & Gender, Sosial
Budaya masyarakat pesisir dan
perbatasan, Migrasi&
perbatasan, Maritime Law and
policy dan
Maritime Safety ,
Environmental administration

2015
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2016

2017

2018

2019

Tabel 4-3 Tahapan proses pelaksanaan roadmap penelitian Pengembangan Hukum, Pertanahan dan Keamanan dalam persfektif
daerah Maritim perbatasan 2015-2019
Tema
Pendidikan
dan Gender

Konsep
Pemikiran






Sosial Budaya
masyarakat
pesisir dan
perbatasan



Pemecahan
Masalah

Terbatasnya sarana dan prasarana
seperti jalan, pelabuhan, sekolah,
listrik, media informasi dan
komunikasi menyebabkan tingkat
pendidikan (kualitas SDM)
masyarakat di wilayah perbatasan
dan pulau-pulau kecil rendah
pendapatan masyarakat pulau-pulau
kecil rendah, kemiskinan yang melilit
pada sebagian besar penduduk di
wilayah pesisir
Sebagian besar pulau-pulau kecil
merupakan kawasan tertinggal,
belum berpenghuni atau jarang
penduduknya namun memiliki
potensi sumberdaya alam yang baik



Peningkatan mutu pendidikan




Kesetaraan gender
Program pengentasan buta huruf
masyarakat perbatasan
Memberdayakan hasil alam
berbasis lokal
Membina skill masyarakat
perbatasan berdasarkan skill
yang memiliki standar
internasional

konflik budaya melalui industri wisata
yang cenderung bertentangan
dengan kebudayaan local
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wilayah budi daya dan
pembangunan pusat pusat
pembangunan atau
pengembangan
Pembangunan sistem pendidikan

Topik Riset yang
Diperlukan
 Pengembangan desa
dengan program desa
binaan
 Kesetaraan gender dalam
berbagai bidang kehidupan
 Kemiskinan perempuan
perbatasan
 Kondisi buta huruf pada
masyarakat perbatasan
 Skill masyarakat
perbatasan
 Pembinaan dan
pengembangan home
industri yang sudah ada

 Model pemberdayaan
kearifan lokal
 budaya dan kearifan
tradisional masyarakat
perbatasan

dan budaya masyarakat
kepulauan

Perbatasan
dan Migrasi





Maritime Law
and policy
dan
Maritime
Safety






pengelolaan pulau-pulau kecil dapat
menimbulkan dan menyebabkan
terbatasnya atau tidak adanya akses
masyarakat terutama pulau-pulau
kecil yang telah dikelola oleh
investor
Penduduk yang memiliki
kewarganegaraan ganda



Pemahaman hukum dan peraturan
laut
belum tuntasnya penetapan
sebagian perbatasan maritim
dengan negara tetangga
Sebagian pulau-pulau kecil terluar
yang memiliki fungsi strategis karena
berkaitan dengan batas antar
Negara terancam hilang karena
penambangan pasir yang tak
terkendali
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 Model-model
penyelenggaraan
masyarakat yang
berkelanjutan

Ketersediaan data, informasi dan
peraturan yang diperlukan dalam
pengambilan kebijakan terkait
dengan pengelolaan pulau-pulau
kecil
Kerjasama antar daerah dalam
pengelolaan pulau-pulau kecil di
bidang keamanan, pemanfaatan
sumberdaya, dan peningkatan
kualitas lingkungan



investasi pada pulaupulau kecil dan terluar



Administrasi
pemerintahan

Penetapan batas maritim antar
negara dan pemeliharaan Titik
Dasar (Base Point) di pulaupulau perbatasan yang menjadi
titik referensi bagi penarikan
batas maritim negara harus
segera dituntaskan
Meningkatkan kesadaran sistem
pemantauan dan pengawasan di
daerah perbatasan tentang arti
keutuhan NKRI



Penetapan batas
maritim antar negara
ilegal fishing
Mengembangkan
(reform) bentuk dan
sistem birokrasi
pemerintahan yang
efektif dan efisien
Model kebijakan
keamanan di sektor
maritim










Environmental
administration






Pulau-pulau kecil berpotensi menjadi
tempat kegiatan yang dapat
mengancam stabilitas dan
keamanan nasional, masih
terbatasnya sistem pemantauan,
patroli dan pengawasan (Monitoring,
Controling dan Surveillance)di pulaupulau kecil
pulau-pulau perbatasan yang tidak
berpenghuni, sangat terbatasnya
sarana dan prasarana fisik serta
rendahnya kesejahteraan
masyarakat lokal. Kondisi tersebut
menimbulkan kekhawatiran adanya
okupasi negara lain dan memicu
berkembangnya permasalahan yang
sangat kompleks, tidak saja
berkaitan dengan bagaimana upaya
memeratakan hasil pembangunan,
tetapi juga aspek pertahanan
keamanan dan ancaman terhadap
keutuhan NKRI
Belum jelasnya kewenangan
pengelolaan pulau-pulau kecil di
wilayah perbatasan antara
Pemerintah dan Pemerintah
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Ketersediaan data, informasi dan
peraturan yang diperlukan dalam
pengambilan kebijakan terkait
dengan pengelolaan pulau-pulau




Tapal batas perbatasan
Kebijakan pemerintah di
bidang kemaritiman
Konsep dan metode
administrasi
kemaritiman

Administrasi
pemerintahan desa/kota
Pemerintahan dan
pemerintah

Propinsi/ Kabupaten/ Kota



Beberapa pulau kecil telah menjadi
sengketa antar propinsi dan
kabupaten/kota
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kecil
Kerjasama antar daerah dalam
pengelolaan pulau-pulau kecil di
bidang keamanan, pemanfaatan
sumberdaya, dan peningkatan
kualitas lingkungan




daerah/otonomi
Politik dan pertahanan
keamanan
Perbatasan dan pulau
terluar

MARKET/
EVALUASI

evaluasi/pengembangan bentuk dan sistem birokrasi
pemerintahan yang efektif dan efisien,Skill masyarakat
perbatasan, investasi pada pulau-pulau kecil dan terluar, ilegal
fishing, Tapal batas perbatasan, Politik dan pertahanan ,
Perbatasan dan pulau terluar

Sistem birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien

PRODUK
Pemerintahan dan pemerintah daerah/otonomi/pemerintahan
desa/kota

Penetapan batas maritim antar
negara &Kebijakan pemerintah
di bidang kemaritiman

TEKNOLOGI

RISETDASAR
(R&D)

Pengembangan
desa dengan
program desa
binaan

Model
pemberdayaan
kearifan lokal,
budaya tradisional
masyarakat
perbatasan, model
penyelenggaraan
masyarakat yg
berkelanjutan

Politik dan pertahanan ,
Perbatasan

Konsep dan metode
administrasi
kemaritiman,Model
kebijakan keamanan di
sektor maritim

Pendidikan & Gender, Sosial
Budaya masyarakat pesisir dan
perbatasan, Migrasi&
perbatasan, Maritime Law and
policy dan
Maritime Safety ,
Environmental administration

2016

2015

2017

2018

2019

Gambar 4-3. Road Map Pengembangan Hukum, Pertanahan dan Keamanan dalam persfektif daerah Maritim perbatasan
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Evaluasi/rekomendasi/Pengembangan pangsa pasar
nasional dan internasional pada industry berbasis
maritim, penanganan masalah produk hasil
laut&energi, sistem informasi manajemen,
manajemen dan laporan keuangan berbasis maritim

MARKET/
EVALUASI

Pemamfaatan system informasi manajemen
berbasis maritim

PRODUK

Penggunaan laporan keuangan yang terstandart untuk industri
danImplikasi manajemen keuangan berbasis maritim
Implikasi praktek-praktek
pemasaran/produk baru
bernilai jualpada industry
berbasis maritim

TEKNOLOGI/
EKSPLORASI

RISETDASAR
(R&D)

Perancangan
produk
inovasi/bernilai
tambah berbasis
maritim

Perancangan
system informasi
manajemen
berbasis maritim

Kajian konversi energi
alternatif

Perancangan
penyusunan laporan
keuangan /
manajemen
keuangan berbasis
maritm

Inventarisasi data pola pemasaran,
produksi, sistem informasi
manajemen, manajemen keuangan
dan laporan keuangan berbasisi
kemaritiman

2015

2016

2017

2018

Gambar 4-4. Road Map Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah Maritim
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2019

Tabel 4-4 Tahapan proses pelaksanaan roadmap penelitian Peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah Maritim
2015-2019
2015 – 2016
(Teknologi/ Proses)

2015
(Research Basic/Riset dasar)
Inventarisasi data dan pola
pemasaran untuk industry berbasis
maritim.

2017 - 2018
(Product / Implementatif)

Perancangan pemamfaatan
Implikasi praktek-praktek
produk inovasi dan konsep
pemasaran pada industry
pemasaran yg tepat pada industry
berbasis maritim.
berbasis kemaritiman.

2018 - 2019
(Market / Evaluasi)
Evaluasi dan Pengembangan
pangsa pasar nasional dan
internasional pada industry
berbasis maritime.

Perancangan produk yang
Inventarisasi data dan pola produksi bernilai tambah pada produk
untuk industry berbasis maritime
yang berbasis kemaritiman dan
analisis rantai pasok energy .

Evaluasi dan rekomendasi dari
Implikasi produk-produk baru yang
penanganan masalah produk
bernilai jual pada industry
hasil laut dan energi ditinjau
berbasis maritim. Dan Kajian
pendekatan riset produksi dan
konversi energy alternatif
operasi.

Inventarisasai Sistem informasi
manajemen berbasis maritime

Perancangan system informasi
manajemen berbasis maritim

Penerapan dan pemamfaatan
system informasi manajemen
berbasis maritime.

Inventarisasi data pencatatan
transaksi usaha dan penyusunan
laporan keuangan untuk industry
berbasis maritim

Perancangan penyusunan
Penggunaan laporan keuangan
laporan keuangan yang
yang terstandart untuk industry
terstandar untuk industry berbasis
yang berbasis maritim.
maritim.

Evaluasi dan pengembangan
laporan keuangan berbasis
maritim

inventarisasi manajemen keuangan
yang berbasis maritim

Perancangan manajemen
keuangan berbasis maritm

Evaluasi dan pengembangan
manajemen keuangan berbasis
maritime.
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Implikasi manajemen keuangan
berbasis maritim

Evaluasi system informasi
manajemen berbasis maritim

Perancangan SDM dan
Data base SDM dan organisasi yang
organisasi berbasis maritim
berbasis maritim

Inventarisasi database pendapatan
daerah berbasis produksi.

Perancangan model sumbersumber pendapatan daerah yang
secara signifikan meningkatkan
pendapatan daerah.

Implementasi model SDM dan
organisasi yang efektif pada
industry yang berbasis maritime.

Evaluasi dan pengembangan
model SDM yang efektif
berbasis maritime

Strategi peningkatan pendapatan
daerah berbasis produksi
komoditas maritim ditinjau dari
kebijakan pemerintah.

Evaluasi dan rekomendasi
kebijakan pemerintah yang
efektif dalam bidang ekonomi
untuk komoditas berbasis
maritime.

Identfikasi pola penyebab inflasi Penentuan model dan
Invetarisasi data base inflasi daerah
daerah di tinjau dari distribusi dan rekomendasi penanggulangan
dan variasi harga bahan pangan
aspek lainnya.
inflasi daerah.

Studi dan pemetaan karakteristik
wirausaha dikalangan mahasiswa

Perancangan model
pembelajaran dan praktik
kewirausahaan dikalangan
mahasiswa.

Evaluasi dan analisis
Implementasi dan pengembangan pengembangan model
kewirausahaan mahasiswa pada
kewirausahaan pada
produk berbasis maritime.
masyarakat focus kepada
produk berbasis maritime.

Implementasi model pembiayaan
Studi peran perbankan pada ekonomi Perancangan model pembiayaan (lending model) dan
daerah focus kepada industry
untuk industry UMKM yang
penghimpunan dana (funding
berbasis maritim
berbasis produk maritim.
model) pada bank yang focus di
UMKM berbasis maritim

Rencana Induk Penelitian UMRAH

46

Evaluasi model dan kajian
berkelanjutan.

Evaluasi dan kajian
berkelanjutan

MARKET/
EVALUASI

Terujudnya pilot Teknologi bidang
kelautan modern dan mutakhir, dan
Pilot pengelolaan SDA daerah
kepulauan berkelanjutan

Pengembangan bidang
Kelautan dan SDA

PRODUK

- Simulasi pilot teknologi kelautan modern dan mutakhir
- Simulasi sistem pengelolaan SDA dan pengendalian
Lingkungan
- Jejaring dengan lembaga eksternal
- Integrasi teknologi, sosial ekonomi, dan lingkungan

Networking dan
Pemantapan

TEKNOLOGI/
EKSPLORASI

RISETDASAR
(R&D)

Pengembangan sistem
dan Teknologi

Inovasi Product
dan design

2015

2016

- Implementasi Sistem Pengelolaan SDA
berkelanjutan
- Implementasi Sistem pengendalian lingkungan
- Implementasi Teknologi penangkapan,
pengolahan hasil kelautan dan intensifikasi

- Sistem Pengelolaan SDA berkelanjutan
- Sistem pengendalian kerusakan lingkungan
- Teknologi perikanan tangkap
- Teknologi pengolahan hasil kelautan
- Teknologi intensifikasi sumberdaya hayati
kelautan

- Model Pengelolaan SDA dan pengendalian kerusakan
lingkungan
- Desain pengembangan teknologi kelautan modern dan mutakhir

2017

2018

2019

Gambar 4-5. Road Map Pengembangan Eksplorasi bidang kelautan dan pengelolaan sumberdaya alam daerah kepulauan berkelanjutan
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Orientasi pengembangan
model/strategi/metodologi

RANAH LUARAN

evaluasi pembelajaran dan
telaah kurikulum dalam
bidang kependidikan berbasis
Sumber Daya Dosen
kemaritiman

Kompetensi Pedagogi

Kependidikan sains
Interaksi Sinergis

Kelompok Riset:
Kependidikan sains

Penelitian danpengembangan
sumberbelajar melalui riset-riset

Subject Specific Paedagogi

kependidikan

Sumber Daya Dosen
Kependidikan humaniora

Kelompok Riset:

Orientasi pada penguatan

Kependidikan

kompetensi kependidikan bidang
humaniora berbasis kemaritiman

humaniora

Gambar 4-6. Road Map Pengembangan pendidikan sains dan humaniora berbasis kemaritiman
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Kompetensi kependidikan sains
dan humaniora

Rencana Induk Penelitian (RIP)UMRAH disusun berdasarkan pada
spesifik masing-masing Fakultas dengan perincian sebagai berikut:
A. Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan
Fakultas ilmu kelautan dan perikanan diarahkan untuk melakukan
serangkaian penelitian yang menekankan pada :
1. Ekplorasi bidang kelutan
2. Sarana dan prasarana penunjang transportasi laut antar pulau
3. Teknologi penangkapan
4. Teknologi pengolahan hasil kelautan
5. Teknologi intensifikasi sumberdaya hayati kelautan
6. Sarana dan prasaran penunjang transportasi laut
7. Pengelolaan Sumber daya alam daerah kepulauan dan perairan laut
8. Pengembangan Budidaya dan bioteknologi kelautan
9. Konservasi sumberdaya Perairan dan pengembangan Ekowisata
Bahari
10. Penghijauan dan reboisasi kawasan pantai dan laut
11. Pengelolaan dan Pengendalian Dampak penambangan
12. Peningkatan kemajuan ilmu dan teknologi daerah maritim

B. Fakultas Ilmu sosial dan politik
Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik diarahkan untuk melakukan
serangkaian penelitian yang menekankan pada :
1. Pemerintahan dan pemerintah daerah/otonomi
2. Pengembangan desa dan masarakat pesisir
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3. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir
4. Politik dan pertahanan keamanan
5. Perbatasan wilayah dan pulau terluar
6. Administrasi lingkungan maritim
7. Masyarakat Industri dan rural serta urban
8. Administrasi pemerintahan desa/kota
9. Partai politk
10. Policy maritime administration dan martime law and policy
11. Kependudukan dan Agraria
12. Penyelenggaraan negara
13. Sosial budaya masyarakat pesisir dan perbatasan

C. Fakultas Tehnik
Fakultas Teknik diarahkan untuk melakukan serangkaian penelitian
yang menekankan pada :
1. Teknologi dasar dalam air
2. Sistem telekomunikasi wilayah maritim
3. Sistem komunikasi data wilayah maritim
4. Pengembangan teknologi elektronika dan robotika untuk wilayah
maritim
5. Pengembangan teknologi informasi untuk wilayah maritim
6. Interkoneksi listrik antar pulau
7. Pengembangan energi baru terbarukan (ebt) untuk daerah
kepulauan
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8. Energi alternatif
9. Pengolahan data spasial (gis), data mining, image processing, big
data
10. Pengembangan sistem jaringan komputer,wireless computing,
komputasi cerdas
11. Sistem komputasional
12. Sistem transportasi laut
13. Teknologi tepat guna
14. Infrastruktur dan teknologi pertahanan
15. Maritime safety and marine environmental

D. Fakultas Ekonomi
Fakultas Ekonomi diarahkan untuk melakukan serangkaian penelitian
yang menekankan pada :
1. Pengembangan Kawasan Wirausaha Industri Kreatif
2. Ekonomi/keuangan Syariah
3. Penyelenggaraan keuangan negara dan swasta
4. Ekonomi dan globalisasi
5. Kewirausahawan dan swastanisasi
6. Ekonomi, pertumbuhan dan pembangunan
7. Lingkungan dan pertumbuhan
8. Managenerial dan kepemimpinan
9. Pertumbuhan ekonomi
10. Pengelolaan akutansi
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11. Maritime law and policy, port and shipping management
12. Rugi laba perusahan swasta dan pemerintah

E. Fakultas KeguruandanIlmu Pendidikan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diarahkan untuk melakukan
serangkaian penelitian yang menekankan pada :
1. Unsur-unsur sosial budaya dan pendidikan kemaritiman
2. Teknologi kependidikan dan budaya kependidikan
3. Sarana dan prasaran penunjang pendidikan
4. Peningkatan kependidikan dan kebudaya
5. Pengembangan bidang pendidikan dan budaya
6. Peningkatan kemajuan ilmu dan teknologi daerah maritim
7. Teknologi pendidikan dan informasi pendidikan.
8. Sosial dan budaya

Roadmap LP3M merupakan rencana yang sesuai dengan tujuan
jangka pendek dan jangka panjang yang dilengkapi dengan program dan
sasaran per tahun mulai dari tahun 2015 sampai 2019. Roadmap bertujuan
untuk membantu mencapai satu rangkaian program dan kegiatan yang
diperlukan untuk mencapai mutu pendidikan menuju perguruan tinggi
maritim dunia.
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BAB V. PELAKSANAAN RIP UMRAH

Pelaksanaan RIP UMRAH pada dasarnya sangat bergantung pada
sumber dana institusi yang dapat diperoleh antara lain dari DIPA
Universitas Maritim Raja Ali Haji, hibah riset dari swasta, pemerintah
daerah dan pusat, serta kerja sama luar negeri.Sumber-sumber dana yang
dapat diestimasikan untuk menunjang pelaksanaan RIP UMRAH ini pada
Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Dana DIPA UMRAH, yang diharapkan meningkat dari tahun ke
tahunsebesar 10 persen;
2. Dana Desentralisasi Dikti; dan
3. Dana skem Penelitian Dosen Pemula, hibah bersaing dan unggulan
strategis nasional.
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VI. PENUTUP
Demikianlah Rencana Induk Penelitian Universitas Maritim Raja Ali
Haji (RIP UMRAH) 2015-2019 ini disusun sebagai kerangka acuan bagi
upaya mewujudkan keunggulan penelitian, meningkatkan daya saing di
bidang

penelitian,

melaksanakan
penelitian

di

meningkatkan

penelitian,
Universitas

dan

angkapartisipasi

meningkatkan

Maritim

Raja

Ali

dosen

dalam

kapasitaspengelolaan
Haji,

terutama

dalam

menyambutKebijakan Desentralisasi Penelitian Kementerian Ristek dan
Pendidikan Tinggi Tahun 2015.
RIP UMRAH disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan secara
periodik akan dievaluasi agar pelaksanaannya dapat dikawal sedemikian
rupa sehingga menghasilkan target-target yang telah dirumuskan. Setelah
masa pelaksanaan satu periode, RIP ini juga akan ditinjau dan dievaluasi
untuk merumuskan tindaklanjut ke tahapan berikutnya demi mewujudkan
tema utama “Membangun wilayah Maritim menuju Kejayaan Negeri”.
Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Induk Penelitian Universitas
Maritim Raja Ali Haji, baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis.
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