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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirobbil ‘alamiin kami ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur
kami atas tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM Universitas
Krisnadwipayana Jakarta ini.
Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNKRIS ini merupakan pedoman
perencanaan, dan pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan LPPM UNKRIS selama lima
tahun mendatang pada tahun 2016 – 2020. Rencana Induk Pengembangan LPPM
UNKRIS disusun, dan memuat didalamnya, prinsip pengembangan LPPM
Universitas Krisnadwipayana Jakarta dimasa yang akan datang. RIP ini, secara
umum, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, untuk menciptakan suatu kehidupan akademik yang
memiliki jaminan mutu (quality assurance) dan kehidupan research university, serta
menjadi masyarakat kampus yang ilmiah berlandaskan visi, misi dan tujuan
Universitas Krisnadwipayana Jakarta yang mampu berkembang dan menjawab
tantanga zaman.
Dengan selesainya RIP ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua
pihak yang telah membantu penyusunan RIP ini. Mudah-mudahan segala bantuan
yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.
Semoga Rencana Induk Penelitian (RIP) ini bermanfaat.
Jakarta, Mei 2016
Ketua LPPM
Universitas Krisnadwipayana

Drs. P. Eddy Sanusi. S, MM
NIDN : 0330106301

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Sejarah
UNKRIS didirikan pada tahun 1952, tepatnya tanggal 1 April 1952, dimulai
dengan Akademi Hukum dan Sosial yang diikuti sekitar 300 mahasiswa, dibawah
pimpinan DR. R. Sadikun. Akademi Hukum dan Sosial ini kemudian diubah bentuknya
menjadi Perguruan Tinggi dengan nama Fakultas Hukum/Sosial. Kemudian disusul
berdirinya Fakultas Ekonomi dibawah Prof. Dr. Ong Eng Die, baru pada tahun 1954
dibentuk Yayasan Universitas Krisnadwipayana yang dengan Akte Notaris Sie Kwan
Djioe No: 134 tanggal 29 Januari 1954. Selanjutnya, tahun 1956 didirikan Fakultas
Ilmu Tata Praja yang kemudian menjadi Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Fakultas
Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Masing-masing fakultas terdapat
Program Pascasarjana dan satu Program Doktor. Satu hal yang sangat disadari bersama
bahwa pertumbuhan, perubahan dan pembaharuan memiliki dua makna yaitu: makna
materiil dan spirituil. Untuk meraih makna material perlu dikembangkan ukuran
kuantitatif maupun kualitatif secara optimal, sedang untuk meraih makna spiritual
perlu ditumbuhkembangkan keimanan dan karakter rasa cinta tanah air. Menyadari hal
itu, Universitas Krisnadwipayana sangat membutuhkan adanya upaya peningkatan
citra dan kualitas fisik. Dengan memperhatikan isu-isu baik internal maupun eksternal
serta pengkajian yang mendalam.
Untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, UNKRIS memiliki
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat disingkat dengan LPPM
UNKRIS. LPPM UNKRIS didirikan pada tahun 1980. Ketiga tridharma dimaksud
harus sejalan dengan program akademik lainnya seperti yang digambarkan dalam VISI
dan MISI UNKRIS itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut LPPM Universitas
Krisnadwipayana melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengembangkan
dirinya sebagai UNKRIS yang UNGGUL. LPPM UNKRIS harus mampu setiap saat
memberikan

kontribusi bagi perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi itu

sendiri, dengan mengoptimalkan potensi yang ada di UNKRIS, LPPM harus bisa
melakukannya ditengah persaingan Perguruan Tinggi (PTN-PTS) yang sangat ketat.
Dalam perkembangannya LPPM telah banyak melakukan kegiatan bermanfaat
untuk Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dan kelompok- kelompok
masyarakat didaerah binaan. Memperhatikan letak yang sangat strategis, dan penuh
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dengan persoalan-persoalan perkotaan dan wilayah (industri dan pembangunan), daerah
perbatasan antara Kota Jakarta Timur dengan Kota Bekasi, dekat dengan kawasan
industri, seperti Pulo Gadung, Sunter, Cikarang, Jababeka, Karawang, Cikampek,
Tanggerang, Depok dan Jawa Barat serta Banten pada umumnya. Banyak Kawasan
industri dan PEMDA se-Jabodetabek yang merupakan tempat penampungan lulusan
dengan berbagai program studi, disamping menjamur konsultan-konsultan hukum,
publik, manajemen, akuntan publik, perencanaan dan perancangan, merupakan potensi
yang besar bagi lulusan UNKRIS. Letak tersebut juga memberikan keuntungan yang
sangat besar bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikanya di Unkris.
LPPM UNKRIS dengan 4 Fakultas dan 17 Program studi dan 4 Program Pascasarjana
serta 1 Program Doktor membuka ruang bagi calon mahasiswa untuk dapat
mengembangkan dirinya di bidang hukum, administrasi, ekonomi dan keteknikan.
Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Universitas Krisnadwipayana 20162020 adalah sebuah pedoman dan arahan kebijakan bagi pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat unggulan dan strategis yang telah digariskan oleh
Univesitas Krisnadwipayana dalam rangka mendukung akselerasi Universitas
Krisnadwipayana tahun 2016-2020 menuju universitas yang unggul pada tahun 2025.
Terdapat lima aspek yang mendukung penyusunan Rencana Induk Penelitian dan
Pengabdian, yaitu Visi dan Misi LPPM Unkris, riwayat perkembangan dan capaian
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peran unit kerja pengelola
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, potensi yang dimiliki di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kapasitas penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain itu tersedianya sumber informasi dan referensi akan meningkatkan kualitas
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan meningkatnya
kemampuan dosen dalam menggunakan prasarana penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis teknologi informasi.
1.2.Visi dan Misi LPPM
a. Visi
Lembaga

pendidikan

tinggi

berbasis

riset

yang

bermanfaat

bagi

masyarakat,bangsa dan negara.
b. Misi
1) MewujudkanLPPM

sebagai

pusat

riset

dalambidang

hukum,

administrasi, dan teknik guna pengembangan di bidang IPTEK
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ekonomi,

2) Menciptakan LPPM sebagai pusat riset yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa
dan negara.
3) Menciptakan LPPM sebagai pusat riset yang menghasilkan karya-karya ilmiah
unggul dibidang penelitian pasar, terapan dan pengembangan ditengah-tengah
masyarakat.
4) Memberikan sistem manajemen LPPM yang sehat, dinamis danmemiliki daya
saing.
5) Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang
bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan lembaga
masyarakat yang bersifat interdisipliner guna menyesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.
1.3.Tugas dan Wewenang Ketua LPPM
1) Merencanakan dan menyusun program penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat,
2) Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang diselenggarakan fakultas-fakultas,
3) Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
4) Mengarahkan seluruh kegiatan dari pusat-pusat kajian dibawah koordinasi LPPM,
5) Bertanggungjawab meningkatkan pengembangan kapasitas sumber daya dibidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
6) Mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan
pusat-pusat kajian,
7) Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Rektor
1.4.Dasar penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian
Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian LPPM UNKRIS, termasuk road-map
bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan yang ada di dalamnya
tersebut disusun menggunakan dua pendekatan, yaitu bottom-up dan top-down. Secara
bottom-up, ide-ide Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian diambilkan dari beberapa
komponen berikut:
1) Kompetensi strategis dari para Dosen Universitas Krisnadwipayana.
2) Hasil dari rumusan bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal
dan eksternal Universitas Krisnadwipayana dalam rangka pengembangan riset
berbasis pengembangan akademik dan orientasi pengembangan riset unggulan.
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3) Data base karya ilmiah yang dihasilkan oleh para Dosen Universitas
Krisnadwipayana baik pada artikel terakreditasi nasional maupun artikel
terakreditasi internasional.
Secara top-down, Rencana Induk Penelitian dan pengabdian Universitas
Krisnadwipayana telah diselaraskan dengan:
1) Undang-Undang Dasar 1945: Ps 31(5) bahwa pemerintah memajukan IPTEK
dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan manusia.
2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, pengembangan dan Penerapan IPTEK
4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
6) Statuta Universitas Krisnadwipayana,
7) Rencana Strategis Universitas Krisnadwipayana 2016-2020
1.1. Program Dasar
Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan program dasar sebagai berikut.
a. Penguatan bidang penelitian dan pengabdian
1.

Bidang penelitian
a) SOP dan panduan untuk penelitian unggulan
b) Kegiatan Penelitian Internal
c) Kerjasama Penelitian
d) Peningkatan pendanaan dan pembiayaan penelitian
e) Jurnal Penelitian Universitas

2.

Pengabdian Masyarakat
a) SOP dan Panduan Pengabdian pada Masyarakat
b) Kegiatan Pengabdian
c) Kerjasama pengabdian dan bursa tenaga kerja
d) Peningkatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian
e) Buletin kampus
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BAB II
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN

2.1.Faktor Evaluasi Diri
1.

Lingkungan internal
a. Kekuatan
Identifikasi beberapa kekuatan yang dimiliki LPPM Unkris antara lain
sebagai berikut:
1) Penjaminan mutu dalam pengelolaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat dikoordinasi oleh Badan Penjaminan
mutu (BPM).
2) Performa kerjasama dengan pihak Pemda di beberapa Kabupaten/Kota di
Indonesia serta di berbagai kementerian berjalan cukup baik
3) Penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen mengalami
peningkatan kualitas dan kuantitas yang cukup baik dari tahun ke tahun
4) Tingginya komitmen Universitas Krisnadwipayana dalam bidang penelitian
dan pengabdian masyarakat dalam bentuk dukungan dana penelitian dan
pengabdian masyarakat yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya,
5) Meningkatnya produktivitas penelitian dosen yang berkembang secara
dinamis (hampir semua dosen yang melakukan penelitian harus melibatkan
mahasiswa) telah mendorong peningkatan kualitas penulisan tugas akhir
mahasiswa dan percepatan waktu tempuh studi.
6) Adanya jaminan mutu pelaksanaan penelitian yang dikuatkan dengan buku
panduan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai arahan, fokus,
agenda dan perencanaan penelitian serta mengungkapkan jenis dan rekam
jejak penelitian/pengabdian masyarakat, pola kerjasama, pendanaan dan
sistem kompetisi, perencanaan agenda penelitian dan jadwal penelitian serta
pengabdian masyarakat.
7) Penelitian dosen juga dikembangkan dalam bentuk pengabdian kepada
masyarakat. Sehingga terjadi jalinan yang harmonis dan saling menguatkan
antara kegiatan pendidikan pengajaran dengan penelitian dan pengabdian
pada masyarakat
8) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat tidak hanya dilakukan oleh
dosen, namun juga dilakukan oleh mahasiswa.
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9) Komitmen yang tinggi dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta dalam
mendorong civitas akademika untuk menulis dalam bentuk reward untuk
setiap tulisan yang dipublikasikan di jurnal ilmiah.
b. Kelemahan
Beberapa kelemahan yang dimiliki antara lain sebagai berikut:
1) Masih belum ada penelitian dosen yang didanai dari dana hibah (dana
eksternal diluar Universitas Krisnadwipayana Jakarta).
2) Minimnya publikasi dosen dalam jurnal nasional terakreditasi.
3) Kurang optimalnya kerjasama yang relevan dengan pihak eksternal dalam
bidang penelitian dan pengabdian masyarakat baik pada pemerintah maupun
dengan perusahaan swasta.
2.

Lingkungan eksternal
a. Peluang
1) Adanya anggaran dana-dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
yang disediakan oleh Kemenristek maupun maupun oleh instansi lain secara
berkelanjutan.
2) Banyak kesempatan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi
di ISSN.
3) Adanya kemudahan akses informasi ilmiah yang disediakan oleh
Kemenristek Dikti maupun instansi lain secara online.
4) Terbukanya kerjasama kemitraan dengan instansi lain di bidang penelitian,
pengabdian kepada Masyarakat.
b. Ancaman /Tantangan
1) Ketatnya persaingan dalam memperoleh hibah kompetetif untuk aktivitas
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan pendanaan dari
Kemenristek Dikti.
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BAB III
RENCANA IMPLEMENTASI

Untuk

menyukseskan

implementasi

rencana

strategis

Universitas

Krisnadwipayana 2016-2020 diperlukan komitmen semua unsur sivitas akademika.
Konsistensi semua unsur pimpinan pada saat menyusun berbagai keputusan strategis
sangat diperlukan, sehingga strategi yang diterapkan bisa tepat sasaran sesuai dengan
indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam lampiran rencana induk penelitian ini.
Implementasi Strategi dan Program
Selanjutnya keterkaitan antara implementasi strategi, dan program dapat dilihat
dalam tabel berikut ini.
Tabel Matrik Distribusi Implementasi Strategi, dan Program
Implementasi Misi dan Strategi dengan Program Standar
Bidang Penelitian
Bidang Penelitian
Strategi
Program
 Penguatan bidang penelitian
 Tersusunnya SOP dan Panduan
Penelitian
baik
dalam
bentuk
penelitian unggulan maupun mandiri
kelompok
 Terlaksananya
Penelitian
di
lingkungan UNKRIS baik penelitian
kelompok maupun mandiri
 Terlaksananya kerjasama penelitian
unggulan
dengan
Dikti,
Kementrian/Lembaga lainnya, Swasta
dan Perguruan Tinggi lain
 Peningkatan sumber pendanaan baik
internal maupun eksternal (Dikti,
Kementrian/Lembaga lainnya, Swasta
dan Perguruan Tinggi lain) serta
peningkatan alokasi pembiayaan bagi
penelitian mandiri dan kelompok
 Terbitnya
Jurnal
Penelitian
Universitas
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Tabel Matrik Distribusi Implementasi Strategi, dan Program
Implementasi Misi dan Strategi dengan Program Standar
Bidang Pengabdian
Bidang Pengabdian
Strategi
Program
 Penguatan bidang pengabdian
 Tersusunnya SOP dan Panduan
Pengabdian pada Masyarakat
 Terlaksananya kegiatan Pengabdian
Masyarakat meliputi FGD, Paralegal,
Bakti Sosial, Kesehatan jasmani,
Pembinaan Desa Binaan, Diklat dan
penyuluhan, dan Kuliah Kerja
Lapangan (KKL)
 Terlaksananya kerjasama pengabdian
dengan Dikti, Kementrian/Lembaga
lainnya, Swasta dan perguruan tinggi
lain serta terlaksananya kegiatan bursa
tenaga kerja
 Peningkatan sumber pendanaan baik
internal maupun eksternal (Dikti,
Kementrian/Lembaga lainnya, swasta
dan Perguruan Tinggi lain) serta
peningkatan alokasi pembiayaan bagi
penelitian mandiri dan kelompok
 Terbitnya buletin kampus
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016-2020 yang telah berhasil disusun
merupakan dokumen formal perencanaan penelitian jangka menengah yang mengacu
kepada Statuta Universitas Krisnadwipayana, Restra Universitas Krisnadwipayana,
Rencana Induk Pengembangan, dan keputusan senat yang terkait dengan penelitian.
RIP Unkris ini dijadikan sebagai panduan pelaksanaan semua program yang terkait
penelitian unggulan di Unkris. Oleh karena itu, peran penting kesiapan organisasi dan
sumber daya manusia terutama di dalam proses implementasi penelitian. RIP ini
ditujukan bagi dosen peneliti di lingkungan Universitas Krisnadwipayana yang akan
menyusun usulan penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat diterapkan
dalam memecahkan masalah pembangunan di masyarakat. Keberlanjutan setelah
periode RIP (2016-2020) dilaksanakan diharapkan ada penyempurnaan sesuai dengan
perkembangan jaman. Selanjunya akan digunakan sebagai acuan dalam pembuatan RIP
periode berikutnya, sehingga ada kontinyuitas yang pada akhirnya diharapkan diperoleh
output dan outcome penelitian khususnya dilingkungan Universitas Krisnadwipayana
yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi peneliti, stakeholders/masyarakat, lembaga
dan pemerintah. Demikian RIP Unkris ini disusun semoga bermanfaat bagi
pengembangan dan kemajuan penelitian dalam rangka mewujudkan keunggulan
Unkris.
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DAFTAR PUSTAKA

Renstra Universitas Krisnadwipayana Tahun 2016-2020
Statuta Universitas Krisnadwipayana, yang ditetapkan pada tahun 2016
Rencana Induk Pengembangan (RENIP)
Keputusan Senat Universitas terkait bidang penelitian dan pengabdian
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