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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara umum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kurang atau bahkan 

tidak mendapat prioritas pada sebagian besar perguruan tinggi. Hampir semua perguruan 

tinggi masih mengutamakan dharma pendidikan atau pengajaran sebagai acuan mulai dari 

pembentukan perguruan tinggi itu hingga penyelenggaraannya. Dengan demikian, cukup 

wajar apabila sebutan perguruan tinggi sebagai universitas riset banyak mengalami 

terkendala. Kendala ini berimbas pada: (a) program dan pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian yang tidak berkualitas, (b) publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional 

terakreditasi dan atau jurnal bereputasi internasional yang sangat kurang, serta (c) 

diseminasi pengabdian kepada masyarakat yang terkesan asal-asalan dan tidak menyentuh 

masyarakat luas.  

Pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti) berupaya meningkatkan kualitas dan relevansi perguruan tinggi dalam 

kerangka menghadapi persaingan global melalui kesempatan otonomi institusi seluas-

luasnya, khususnya penelitian mandiri dan pengabdian kepada masyarakat. Kebijakan 

yang diimplementasikan melalui strategi peningkatan daya saing bangsa, otonomi 

institusi, dan kesehatan organisasi merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Acuan untuk arah atau payung hukum penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat adalah UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

Otonomi institusi menjadi landasan perguruan tinggi untuk berperan maksimal 

dalam pembangunan manusia seutuhnya. Perguruan tinggi adalah ujung tombak untuk 

mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan masyarakat madani yang 

dijiwai nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena sumberdaya manusia adalah kebutuhan dasar 

pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa di tengah persaingan dunia 

yang semakin kompetitif.  

Universitas Lambung Mangkurat (Unlam; singkatan ini digunakan sesuai dengan 

Statuta Universitas Lambung Mangkurat) menyadari kondisi seperti dijelaskan di atas. 

Oleh sebab itu, sebagai pelaksana atau penyelenggara khususnya penelitian (selain 

pengabdian pada masyarakat), LPPM Unlam menyusun Rencana Induk Penelitian 

Universitas Lambung Mangkurat (RIP Unlam).  
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RIP Unlam khusus untuk tahap atau periode 2016-2020 yang merupakan salah 

satu tahapan (periode 4 tahunan) hingga tahun 2027 ini disusun sebagai arah dan kebijakan 

untuk menjadikan Unlam sebagai pusat pengembangan lahan basah di Asia Pasific 

(Gambar 1.1). 

 

 

Gambar 1.1. Arah pengembangan Unlam 2010-2027 

 

Mengacu pada arah pengembangan Unlam, tahap 2016-2020 ini diarahkan pada 

tersedianya Sumber Daya Unggul dalam bidang lingkungan lahan basah, sebelum pada 

akhirnya sampai pada tahapan Unlam sebagai Pusat Unggulan Pengembangan Lahan 

Basah Nasional (2019-2023) dan tahapan Unlam sebagai Pusat Pengembangan Lahan 

Basah Asia-Pasifik. Strategi yang dikembangkan disajikan pada Tabel 1.1.  

Berdasarkan pada strategi yang ditetapkan tersebut, Unlam diharapkan akan 

menjadi: 

1) lembaga unggul dan mandiri dalam penelitian (dan pengabdian kepada masyarakat) 

yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan, 

2) lembaga rujukan penelitian (dan pengabdian kepada masyarakat) terkait dengan 

unggulan dalam program-program lingkungan lahan basah.  

 

 

Fase 
Kematangan 

Integratif
2010-2015

Tersedianya SD 
Unggul dalam 

Bidang Lingkungan 
Lahan Basah

2015-2019
• Penguatan kelembagaan
• Atmosfir akademik yang 

kondusif

Pusat Unggulan 
Pengembangan 

Lahan Basah 
Nasional

2019-2023
• Peningkatan jumlah
penelitian dan publikasi

ilmiah
• 30% dosen S3 dan 10% 

Guru Besar

Pusat 
Pengembangan 

Lahan Basah Asia-
Pasifik

2023-2027
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Tabel 1.1. Tahap dan strategi pengembangan Unlam 
 

Tahap 
Tahun 

Capaian 
Strategi 

Fase Kematangan 
Integratif 

2010-2015 1. Mengimplementasikan kebijakan tata kelola  
2. Mengimplementasikan SPMI 
3. Memonitor, mengevaluasi, dan menindak-lanjuti secara berkala dan 

berkesinambungan 
Tersedianya 
Sumberdaya (SD) 
Unggul dalam 
Bidang Lingkungan 
Lahan Basah 

2015-2019 1. Mengarahkan topik penelitian Doktor pada lingkungan 
lahan basah 

2. Memberi beasiswa dosen yang melanjutkan studi di bidang lingkungan 
lahan basah 

3. Memberi dana penelitian unggulan perguruan tinggi (PUPT) terkait 
lingkungan lahan basah 

4. Merevisi kebijakan penelitian (yang berlanjut pada pengabdian kepada 
masyarakat dan kerjasama) dengan fokus lingkungan lahan basah 

5. Mengalokasikan anggaran rupiah murni dan PNBP untuk penambahan 
pusat studi dan stasiun penelitian lingkungan lahan basah 

Pusat Unggulan 
Pengembangan 
Lahan Basah 
Nasional 

2019-2023 1. Mendampingi pengurusan kekayaan intelektual (antara lain paten) 
2. Mendampingi atau memberi pelatihan untuk penulisan publikasi 

internasional 
3. Membangun, menjalin, dan menandatangani MOU dengan perguruan 

tinggi (PT) luar negeri terkait pertemuan ilmiah internasional 
(terutama lingkungan lahan basah) 

4. Membangun, menjalin, dan menandatangani MOU kerjasama dengan 
PT Asia tentang lingkungan lahan basah 

5. SPMI berbasis AUN dan QS 
Pusat Pengembangan 
Lahan Basah Asia-
Pasifik 

2023-2027 1. Meningkatkan pendanaan penelitian (yang beranjut pada pengabdian 
kepada masyarakat dan kerjasama) skala Asia Pasifik atau lebih luas 
lagi, internasional 

2. Membangun jejaring penelitian dan pengembangan lahan basah 
tingkat Asia Pasifik 

3. Membangun kerjasama tingkat Asia Pasifik di bidang lahan basah 
dengan prinsip kesetaraan dan keaadilan 

4. Meningkatkan pertemuan ilmiah tentang lahan basah tingkat Asia 
Pasifik 

5. Sosialisasi intensip tentang keunggulan Unlam ke selutuh PT Asia 
Pasifik terkait 

 

 

1.2 Pengertian RIP Unlam 

RIP Unlam ini diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan 

atmosfir akademik yang kondusif. Produk penelitian menjadi acuan pengembangan 

industri strategis berbasiskan kepakaran sebagai tindak lanjut (follow up) telaah ipteks 

(ilmu pengetahuan, teknologi,dan seni) yang dilakukan perguruan tinggi. Pengembangan 

program penelitian juga menjadi wahana pengembangan produksi industrial yang 

prospektif dalam meningkatkann daya saing menuju perguruan tinggi yang mandiri. 

Dengan memperhatikan betapa pentingnya penelitian bagi pengembangan 

Perguruan Tinggi seperti diuraikan di atas dan untuk mewujudkan penelitian yang 

berkesinambungan dan tepat guna, RIP Unlam ini diperlukan sebagai panduan dalam 
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pelaksanaan penelitian unggulan di lingkup Unlam serta  dapat memberikan  arah 

terhadap penelitian, baik penelitian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar 

disiplin ilmu serta mensinergikan penelitian-penelitian di Unlam yang dapat mempercepat 

peningkatan kualitas  penelitian  dan  pencapaian  sasaran. 

RIP Unlam 2016-2020 adalah arahan dan kebijakan pengelolaan penelitian di 

lingkungan Unlam untuk periode 2016-2020. RIP Unlam ini disusun dalam rangka 

menyikapi perkembangan global dan mengedepankan keunggulan daerah dengan prioritas 

pada lingkungan lahan basah. RIP Unlam disusun dengan beberapa pertimbangan. Pada 

dasarnya, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya (seperti prasarana dan sarana, 

finansial, atau sumber daya alam di daerah) yang terkait dengan penelitian tidak hanya 

harus digalakkan, tetapi juga disinambungkan dan dipadupadankan sehingga berjalan 

seiring, terkoordinasi, terarah, dan berkelanjutan pada periode empat tahunan (2016-2020), 

sesuai dengan masa jabatan Rektor. 

 

1.3  Dasar Hukum RIP Unlam 

 Dasar hukum dalam penyusunan RIP Unlam adalah sebagai berikut. 

1. UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 

2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

4. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

5. Permenristekditi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

6. Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di 

Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.  

7. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Universitas Lambung Mangkurat.  

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 tahun 2016 

tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang ditandatangani tanggal 3 

Agustus 2016.  

9. SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 263/UN/KP/2015, tanggal 27 

Februari 2015 tentang Visi dan Misi Universitas Lambung Mangkurat. 
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1.4  Lingkup Penelitian 

Berpijak pada keragaman keilmuan yang terwujud dalam program studi serta 

berbagai sumber daya di dalam dan sekitar lingkungan Unlam serta realitas di tingkat 

regional, nasional, dan internasional, penelitian di lingkungan Unlam diarahkan pada 

unggulan Lingkungan Lahan Basah dan empat prioritas pengembangan, yaitu 

1) pertanian dan lahan basah,  

2) sains dasar dan kesehatan,  

3) rekayasa dan teknologi, serta  

4) sosial humaniora.  

Empat prioritas tersebut mencakup sepuluh fokus, yaitu:  

1) kemandirian pangan, 

2) pertanian di luar pangan (agriculture beyond food),  

3) material cerdas,  

4) kedokteran dan obat-obatan lingkungan tropika,  

5) energi alternatif dan terbarukan,  

6) sumber daya alam dan lingkungan,  

7) infrastruktur,  

8) seni dan budaya,  

9) kesejahteraan masyarakat, dan  

10) inovasi pendidikan dan pembelajaran.  

Hasil penelitian tidak sekedar dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Hasil 

itu sudah sepatutnya diubahbentuk sebagai bahan ajar (buku ajar, buku pegangan) dalam 

pengajaran, dipublikasikan melalui pertemuan ilmiah (seminar) nasional atau 

internasional, dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal 

bereputasi internasional, dan atau diupayakan lebih lanjut untuk perolehan kekayaan 

intelektual (KI) yang termasuk di antaranya adalah paten.  

Penelitian pun tidak berhenti sampai di sini. Melalui pengabdian kepada 

masyarakat, hasil penelitian yang berupa inovasi, teknologi tepat guna (TTG), atau 

rekayasa sosial harus disebarluaskan, sehingga manfaatnya pun dirasakan langsung oleh 

masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional, pengembangan sumber daya manusia, 

dan kesejahteraan masyarakat.   
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Prioritas dan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

Unlam sudah pasti tidak lepas dari kebijakan Kemenristekdikti. Kebijakan itu terkait 

dengan standar, baik untuk penelitian maupun untuk pengabdian kepada masyarakat. 

Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

mencantumkan 8 standar dengan kriterianya masing-masing. 

1) standar hasil,  

2) standar isi,  

3) standar proses,  

4) standar penilaian,  

5) standar pelaksana, 

6) standar sarana dan prasarana, 

7) standar pengelolaan, 

8) standar pendanaan dan pembiayaan. 

Kebijakan lainnya berkaitan dengan program penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Beberapa program kedua dharma ini dikelola langsung oleh Direktorat Riset 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Kemenristekdikti yang selanjutnya 

dikelompokkan sebagai program kompetitif nasional. Lainnya dikelola oleh Unlam tetapi 

tetap di bawah koordinasi DRPM atau kelompok desentralisasi.  

Kategori dan skema program penelitian terdiri atas 

1) Penelitian Penelitian Dasar: 

a) Penelitian Fundamental (PF) 

b) Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN) 

c) Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK).  

2) Penelitian Terapan:  

a) Penelitian Produk Terapan (PPT), 

b) Penelitian Strategis Nasional (STRANAS), 

c) Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan (PSHP), 

d) Penelitian Penciptan dan Penyajian Seni (P3S), 

e) Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI), 

f) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT), 

g) Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), 

h) Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS).   
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3) Penelitian Peningkatan Kapasitas: 

a) Penelitian Dosen Pemula (PDP), 

b) Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI), 

c) Penelitian Tim Pascasarjana (PPS), 

d) Penelitian Disertasi Doktor (PDD), 

e) Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU), 

f) Penelitian Pascadoktor (PPD).  

Skema program pengabdian kepada masyarakat terdiri atas 

1) Iptek bagi Masyarakat (IbM), 

2) Iptek bagi Kewirausahaan (IbK), 

3) Iptek bagi Produk Ekspor (IbPE), 

4) Iptek bagi Produk Unggulan Daerah (IbPUD), 

5) Iptek bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbKIK), 

6) Iptek bagi Wilayah (IbW), 

7) Iptek bagi Wilayah antara PT-CSR atau PT-Pemda-CSR, 

8) Iptek bagi Desa Mitra (IbDM), 

9) Program Hi-Link, 

10) Program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-

PPM). 

 

Nama (nomenklatur) skim-skim dana tersebut tertuang dalam Panduan 

Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X 

yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, 

Kemenristekdikti. Beberapa nama berubah (berbeda) dari edisi-edisi sebelumnya dan 

bahkan ada skim yang tidak tercantum dalam edisi-edisi tersebut. Salah satunya adalah 

skim pendanaan BOPTN (Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri).   
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN LPPM UNLAM 

2.1  Visi dan Misi LPPM UNLAM  

Visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unlam 

adalah menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang 

Unggul, Terpercaya dan Mandiri dalam Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan Unggulan Lingkungan Lahan Basah. Mengacu pada pasal 45 dan 

47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  

1. Penelitian di PT diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Misi LPPM Unlam adalah  

1. Menyelenggarakan penguatan kelembagaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat menuju efektivitas dan 

efisiensi penyelenggaraan dibidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Universitas Lambung 

Mangkurat melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai basis 

pembelajaran, 

3. Mewujudkan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai dasar 

menuju universitas berbasis riset, 

4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai ilmu 

dengan memfokuskan pengkajian aspek yang berkaitan dengan program unggulan 

Universitas Lambung Mangkurat untuk kebutuhan daerah, industri, pelestarian sumber 

daya alam dan lingkungan lahan basah, 

5. Memantapkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

pemerintah pusat dan daerah (regional Kalimantan) untuk mendukung semua program 

pembangunan, 

6. Mewujudkan pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika Universitas Lambung 

Mangkurat dalam mendesain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka menjamin terwujudnya atmosfir akademik yang kondusif, 
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7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip tata pamong baik (good corporate 

governance), 

8. Mewujudkan Unlam sebagai universitas yang unggul pada lingkungan lahan basah. 

 

2.2  Kondisi LPPM Unlam  

Terkait dengan penelitian, visi LPPM Unlam mengarahkan lembaga ini menjadi  

1) Lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan 

pengembangan IPTEKS yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan, dan  

2) Lembaga rujukan di bidang penelitian dan pengembangan lingkungan lahan basah. 

Oleh sebab itu, kerangka kebijakan mencakup: 

1) Penelitian dasar (fundamental) untuk menunjang pengembangan keilmuan, 

2) Penelitian terapan yang hasilnya dapat diaplikasikan di masyarakat dan industri, serta  

3) Penelitian kebijakan yang hasilnya dapat digunakan oleh instansi pemerintah. 

4) Penelitian yang diarahkan pada penelitian inovatif untuk menghasilkan kekayaan 

intelektual (KI), termasuk di antaranya paten.  

Prioritas pengembangan penelitian Unlam disusun untuk mendukung garis kebijakan riset 

dan teknologi (ristek) dalam Rencana Induk Riset Nasional yang mencakup kemandirian 

pangan, energi baru dan terbarukan, teknologi informasi  dan  komunikasi,  teknologi 

manajemen  transportasi, teknologi kesehatan dan obat-obatan, teknologi pertahanan, serta 

keamanan dan keselamatan.  

Dengan memperhatikan bidang ilmu, program studi, dan sumber daya (manusia 

dan sumber daya lain) yang dimiliki Unlam serta dengan memperhatikan realitas di tingkat 

regional, nasional dan internasional, pengembangan (dalam hal ini khusus terkait dengan) 

penelitian Unlam diarahkan pada 4 (empat) bidang prioritas dan 10 (sepuluh) fokus, yang 

selengkapnya disebutkan dalam Subbab 1.4 di atas. Berdasarkan pada arahan (prioritas 

dan fokus) tersebut, setiap fakultas di lingkungan Unlam menyusun peta jalan (roadmap) 

penelitian yang tentunya harus sesuai dengan kompetensi keilmuan setiap program studi 

yang dikembangkan di fakultas tersebut. 
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2.3.  Penelitian Berdasarkan pada Skim Pendanaan 

Banyak penelitian yang telah dilaksanakan oleh dosen Unlam. Dalam kurun 

waktu 2013-2016, 537 judul penelitian telah dilaksanakan dengan total dana 

Rp28.609.529.700 (Tabel 2.1). Dari jumlah judul itu skim penelitian yang diperoleh 

melalui mekanisme kompetitif, baik dari Pendidikan Tinggi (pada saat masih dalam 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), DRPM (setelah tergabung dalam 

Kemenristekdikti), maupun DIPA Unlam mencapai 343  judul.  

 

Tabel 2.1  Penelitian berbagai skim pendanaan selama 2013 – 2016 
 

No Sumber 
Tahun 

Total 
2013 2014 2015 2016 

1 

Dikti 

BOPTN 55 0 0 0 55 
2 PUPT 0 53 58 45 156 
3 Insinas 5 0 0 0 5 
4 Sinas 0 8 0 0 8 
5 Stranas 0 5 4 1 10 
6 MP3EI 0 6 3 2 11 
7 KLN 0 1 3 2 6 
8 APDD 0 0 11 9 20 
9 PID 0 0 9 5 14 
10 HB 0 0 10 15 25 
11 HP 0 0 4 7 11 
12 HK 0 0 1 3 4 
13 HDP 20 0 0 7 27 
14 Ipteks 0 0 0 1 1 
15 

Univ/ Fak 
PNBP-Fak 70 32 57 0 159 

16 PGMIPA 0 2 0 0 2 
17 

Non-Dikti 
PemProv 7 0 15 0 22 

18 Deptan 0 1 0 0 1 
Jumlah 157 108 175 97 537 

Catatan: data per Agustus 2016 

 

2.4  Penelitian Berdasarkan pada Fakultas 

Jumlah penelitian kompetitif per fakultas sangat bervariasi selama 2013-2015 

(Tabel 2.2). Secara keseluruhan, jumlah penelitian seluruh fakultas meningkat cukup 

signifikan (67,6%) dari 102 judul pada tahun 2013 menjadi 171 judul pada tahun 2014. 

Namun demikian, dari tahun 2014 ke tahun 2015 sedikit mengalami penurunan sekitar 

29,8%, dari 171 judul pada tahun 2014 menjadi 120 judul pada tahun 2015. 
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Berdasarkan pada jumlah penelitian dalam tiga tahun (2013-2015) itu, tampak 

bahwa rerata jumlah penelitian tiga terbanyak adalah Fakultas Pertanian (21,7), Fakultas 

MIPA (19,3), dan Fakultas KIP (Keguruan dan Ilmu Pendidikan) (15,7) (Gambar 2.1). 

Tiga hal dapat dipilah dari ketiga fakultas ini. Pertama, Fakultas Pertanian di Unlam 

merupakan fakultas yang relatif lebih lama dan berpengalaman dengan jumlah dosen 

bergelar doktor dan guru besar paling banyak dibandingkan dengan fakultas lain. Ini 

mengindikasikan bahwa dosen-dosen di fakultas yang tergolong tertua ini sangat aktif 

dalam melakukan penelitian. Kedua, Fakultas MIPA yang merupakan fakultas termuda di 

Unlam memiliki rerata jumlah penelitian peringkat dua terbanyak. Ketiga, Fakultas KIP 

sebagai fakultas dengan jumlah dosen paling banyak di Unlam tidak mau ketinggalan. 

 

Tabel 2.2  Jumlah penelitian per fakultas selama 2013-2016 
 

No. Fakultas 
Tahun Rerata 

/tahun 2013 2014 2015 
1 FKIP 15 19 13 15,7 
2 Hukum 6 13 4 7,7 
3 Ekonomi dan Bisnis 7 12 5 8,0 
4 FISIP 2 8 3 4,3 
5 Pertanian 17 19 29 21,7 
6 Kehutanan 8 17 15 13,3 
7 Ilmu Kelautan dan Perikanan 12 16 10 12,7 
8 Teknik 7 13 9 9,7 
9 Kedokteran 4 11 9 8,0 

10 MIPA 20 19 19 19,3 
11 Pascasarjana - - 4 4,0 
          Jumlah 102 171 120  

 
 

Secara umum, penelitian kompetitif di setiap fakultas dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2015 tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali Fakultas 

Pertanian (Gambar 2.2). Jumlah penelitian di Fakultas Pertanian mengalami peningkatan 

dari tahun 2013 ke tahun 2014 dan meningkat lagi dengan cukup signifikan pada tahun 

2015. Jumlah penelitian di fakultas lain dari tahun 2013-2015 relatif fluktuatif. 

Keterlibatan fakultas kelompok ilmu-ilmu sosial dan ekonomi (seperti ISIP, Ekonomi, dan 

Hukum) lebih rendah dari kelompok fakultas ilmu eksakta (hayati, sains alam dan 

teknologi) (Gambar 2.1 dan 2.2). 
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Gambar 2.1. Rerata jumlah penelitian per fakultas pada tahun 2013-2015 
 

 
 Gambar 2.2. Jumlah penelitian per fakultas pada tahun 2013-2015 
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2.5  Penelitian Berdasarkan pada Sumber dan Besar Dana 

Skim penelitian kompetitif yang didanai DIPA Dikti dan DIPA Unlam tumbuh 

positif. Jika pada tahun 2013 skim ini berjumlah 150 judul dengan total dana 

Rp2.313.633.500, tahun 2014 skim mencapai 107 judul dengan total dana 

Rp8.540.250.000 (Tabel 2.3 dan 2.4). Pada tahun 2015 ada peningkatan mencapai 160 

judul dengan total dana Rp8.996.363.200. Sampai Oktober 2016 skim mencapai 

Rp7.898.600.000 dengan 97 judul. Rerata uang setiap judul penelitian tahun 2013 sekitar 

Rp15.424.223 per judul dan pada tahun 2014 mencapai sekitar Rp79.815.425 per judul, 

tahun 2015 mencapai Rp56.227.270 dan pada tahun 2016 mencapai Rp81.424.886. Hal ini 

mengindikasikan adanya fluktuasi peningkatan kualitas dan ruang lingkup penelitian yang 

telah dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Unlam  selama kurun waktu 2013–2016. 

 

Tabel 2.3  Dana penelitian Unlam tahun 2013-2016 
 

No. Sumber 2013 2014 2015 2016 Jumlah (Rp) 
1 

Dikti 

BOPTN 556.920.000 0 0 0 556.920.000 
2 PUPT 0 5.266.250.000 5.505.000.000 4.690.000.000 15.461.250.000 
3 Insinas 950.000.000 0 0 0 950.000.000 
4 Sinas 0 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 
5 Stranas 0 395.000.000 313.000.000 85.000.000 793.000.000 
6 MP3EI 0 1.002.500.000 460.000.000 300.000.000 1.762.500.000 
7 KLN 0 180.000.000 522.500.000 320.000.000 1.022.500.000 
8 APDD 0 0 364.500.000 387.400.000 751.900.000 
9 PID 0 0 457.500.000 300.000.000 757.500.000 
10 HB 0 0 509.000.000 750.000.000 1.259.000.000 
11 HP 0 0 300.000.000 525.000.000 825.000.000 
12 HK 0 0 145.000.000 335.000.000 480.000.000 
13 HDP 300.000.000 0 0 81.200.000 381.200.000 
14 Ipteks 0 0 0 125.000.000 125.000.000 
15 Univ/ 

Fak 
PNBP-Fak 506.713.500 176.500.000 419.863.200 0 1.103.076.700 

16 PGMIPA 0 20.000.000 0 0 20,000,000 
17 Non-

Dikti 
PemProv 450.000.000 0 320.000.000 0 770.000.000 

18 Deptan 0 90.683.000 0 0 90.683.000 
Jumlah 2.763.633.500 8.630.933.000 9.316.363.200 7.898.600.000 28.609.529.700 

 

 
 

Tabel 2.4  Jumlah penelitian berdasarkan pada jumlah dan sumber dana 
 

No Sumber Dana 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 
1 Dikti 80 73 103 97 
2 Univ/Fak 70 34 57 0 
3 Non-Dikti 7 1 15 0 

Jumlah 157 108 175 97 
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2.6   Kebersaingan Dosen dalam Penelitian 

Daya saing (competitiveness) dosen Universitas Lambung Mangkurat untuk 

memenangi penelitian hibah kompetitif mengalami peningkatan baik secara kualitatif dan 

kuantitatif. Secara kualitatif, terjadi adanya pergeseran jenis skim yang kurang kompetitif 

(PDM dan SKW) ke skim penelitian yang lebih kompetitif (HB, PF, dan HP) yang 

dimenangi oleh dosen Universitas Lambung Mangkurat. Secara kuantitatif, yang juga 

menunjukkan adanya peningkatan daya  saing, dapat  ditinjau  dari  tingkat  keterterimaan  

proposal penelitian yang diusulkan selama kurun waktu 2013-2014 (Tabel 2.5).  

 

Tabel 2.5  Kebersaingan dosen dalam penelitian 
 

No Skim penelitian 
2013 2014 2015 

Usul Terima Usul Terima Usul Diterima 
1 Penelitian Fundamental 28 24 28 - 33 9 
2 Penelitian Hibah Bersaing 42 34 61 - 43 10 
3 Penelitian Hibah Pekerti 4 4 6 - 9 4 
4 Penelitian Disertasi Doktor 27 19 42 - 14 11 
5 Penelitian Hibah Pascasarjana - - 1 - - - 
6 Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 1 1 57 53 82 58 
7 Penelitian Dosen Pemula 20 20 - - 7 4 
8 Penelitian Penunjang Unggulan Universitas 7 7 - - - - 
9 Penelitian Strategis Nasional (Baru+Lanjutan) 10 9 10 5 3 4 
10 Penelitian Kerjsama Luar Negeri &PI - - 2 1 4 3 
11 Penelitian MP3EI (Baru + Lanjutan) 7 6 7 6 6 3 
12 Penelitian Hibah Kompetensi - - 5 - - - 
13 Insentif Riset Sinas (Baru+Lanjutan) 18 5 8 8 - - 
14 Kerja sama Fakultas 7 7 20 20 - - 
15 Mandiri 42 42 19 19 1 1 
16 PNBP 70 70 13 13 5 5 
17 BOPTN 55 55 - - - - 
18 Insentif Sinas Ristek 5 5 8 8 3 3 
19 Kerjasama Pihak ketiga 35 35 1 1 7 7 
20 Pengembangan Universitas 7 7 - - - - 

 Jumlah 385 350 288 134 217 122 
 
 

Berdasarkan jumlah total proposal yang diusulkan dan diterima, rerata tingkat 

keterterimaan proposal pada tahun 2013, 2014, dan 2015 berturut-turut sebesar 90,9%, 

46,5%, dan 56,2%. Tingkat keterterimaan pada tahun 2013 yang mencapai 90,9% 

menunjukkan bahwa peneliti (dosen) di lingkungan Unlam memikiki daya saing yang 

sangat tinggi dalam mengajukan usulan penelitian. Penurunan tingkat keterterimaan pada 

tahun 2014 dan 2015 ini terkait   dengan penurunan ketersediaan dana penelitian yang   

cukup   besar   secara   nasional. Namun demikian, aspek lain yang menungkinkan 

terjadinya penurunan ini adalahg adanya penelitian dari program IDB 7in1. Dalam kegiatan 

penelitian program IDB ini cukup banyak jumlah dosen yang terlibat dalam pengajuan 
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usulan penelitian, yaitu skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) dengan 

pendanaan program IDB 7in1, tetapi jumlah proposal penelitian yang masuk banyak tidak 

mencapai angka kompetitif.  

Rerata keterterimaan usulan penelitian dari tahun 2013 ke tahun 2015 untuk semua 

jenis skim penelitian adalah 54,6%. Beberapa jenis skim penelitian memiliki tingkat 

keterterimaan lebih kecil daripada rerata dan sebagian lebih besar daripada rerata (Gambar 

2.3). Kelompok skim penelitian pemula (Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Hibah 

Bersaing, dan Penelitian Hibah Pekerti) dan teoritis (Penelitian Fundamental, Penelitian 

Disertasi Doktor) dan Penelitian Hibah Kompetensi) di bawah rerata, sedangkan tingkat 

keterterimaan penelitian tingkat lanjut serta terapan umumnya di atas rerata dan jumlah 

lebih banyak. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah dan kualitas penelitian di 

Unlam sudah pada tingkat lanjut dan terapan, bukan tingkat pemula. 

 

2.7  Luaran Penelitian 

Salah satu luaran yang diharapkan dalam penelitian adalah publikasi. Peran 

publikasi dalam dunia pendidikan atau akademis sangat strategis karena publikasi ilmiah 

merupakan sarana penyebarluasan ilmu pengetahuan berdasarkan gagasan atau   pemikiran 

para akademisi. Oleh sebab itu, salah satu indikator kinerja PT adalah kemampuan 

mempublikasikan hasil penelitian dalam berbagai jurnal, baik skala nasional maupun  

internasional.  

Jumlah artikel (draf  dan telah terbit) untuk jurnal nasional pada tahun 2014 dan 

2015 berturut sebesar 24 dan 2, sedangkan jumlah artikel (draf  dan telah terbit) untuk 

jurnal internasional pada tahun 2014 dan 2015 berturut sebesar 21 dan 8. Data ini (Tabel 

2.6) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah publikasi dalam bentuk 

artikel pada jurnal nasional menjadi jurnal internasional. 
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Gambar 2.3. Jumlah penelitian per jenis skim penelitian pada tahun 2013-2015 
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Tabel.2.7  Luaran penelitian selain publikasi dalam jurnal 2014-2015 
 

Pendanaan 
Jumlah 
judul 

penelitian 

Jumlah dosen terlibat Buku 
Non-
ISBN 

Buku 
ISBN 

Buku 
Non-
ISBN 

Buku 
ISBN 

Seminar Nasional Seminar Internasional 

Orang % Orang % 
Pemakalah 

/Poster 
Prosiding 

Pemakalah  
/Poster 

Prosiding 

Kelompok 
Skim 

Skim 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

A. Dikti PUPT 53 58 176 17.22 172 16.86 15 6 3 2 7 5 1 1 7 2 1 1 
MP3EI 4 3 14 1.37 172 16.86 - - - - - - 2 - - - - - 
STRANAS 5 4 15 1.47 9 0.88 - - - - - - - - - - 1 1 
KLN 1 3 3 0.29 12 1.18 - - - - - - - - - - 2 - 
HB - 10 - - 5 0.49 - - - - - - - - - - - - 
HP - 4 - - 23 2.25 - - - - - - - - - - - - 
HF - 9 - - 11 1.08 - - - - - - - - - - - - 
HK - 1 - - 21 2.06 - - - - - - - - - - - - 
APDD - 11 - - 3 0.29 - - - - - - - - - - - - 

B. Univ./Fak. PNBP 1 1 2 0.20 11 1.08 - - - - - - - 1 - - - - 
C. Non-Dikti KIP 1 - 1 0.10 2 0.20 - - - - - - 1 - - - - - 

KLS 7 3 25 2.45 - - - - - - - - 1 3 - - - - 
 Jumlah 72 107 236 23.09 441 43.24 15 6 3 2 7 5 5 5 7 2 4 2 

Catatan: 1. Jumlah dosen tahun 2014 adalah 1.022 (Pidato Rektor dalam rangka Dies Natalis ke-56, 22 September 2014) 

2. Jumlah dosen tahun 2015 adalah 1.020 
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Penelitian yang dilaksanakan diarahkan tidak hanya menghasilkan laporan 

penelitian, tetapi juga menghasilkan publikasi ilmiah (Tabel 2.7) dan diseminasi dalam 

seminar nasional/ internasional, termasuk buku ajar, dan perolehan kekayaan intelektual 

(KI, termasuk paten). Pada tahun sebelumnya semua luaran penelitian masih ada yang 

berupa laporan penelitian. Namun, sejak tahun 2013 sampai 2015 luaran penelitian yang 

hanya berupa laporan penelitian secara signifikan mengalami penurunan.  

 

2.8  Keterlibatan Dosen dalam Penelitian 

Pada tahun 2013 jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian 102 orang. Jumlah 

ini meningkat menjadi 236 dan 447 orang pada tahun 2014 dan 2015 (Tabel 2.8). Pola 

perubahan keterlibatan dosen dalam penelitian  ini  sejalan  dengan  pola  perubahan  

jumlah penelitian yang dilaksanakan. Tingkat keterlibatan dosen Unlam dalam penelitian 

adalah 37% dan 45% pada Tahun  2014 dan 2015. Pada skim penelitian kompetitif, jumlah 

dosen yang terlibat bervariasi menurut jenjang akademik dosen. Tingkat keterlibatan dosen 

pada penelitian kompetitif pada tahun 2015 masing-masing sebesar 0,75% untuk dosen 

S1,  58,27% untuk dosen S2, dan 40,98 % untuk dosen  S3, dan 4%, 5%, dan 18% untuk 

dosen Guru Besar. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan dosen 

pada penelitian kompetitif ditentukan oleh jenjang pendidikan akademik dosen yang 

bersangkutan. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, makin tinggi tingkat keterlibatannya 

pada penelitian kompetitif.  

 

Tabel 2.8  Keterlibatan dosen dalam penelitian 
 

    Pendidikan    

No Sumber dana 
Jumlah 
Judul 

Jumlah Dana  
(Rp.) 

Laki-laki Perempuan Dosen yang terlibat 

    
S1 S2 S3 Jlh S1 S2 S3 Jlh L P Jlh 

1 DIPA DP2M 
Dikti 

2 345,000,000 - - 3 3 - - 2 2 3 2 5 

2 DIPA Unlam 63 6,498,750,000 - 59 66 125 - 53 28 81 125 81 206 
3 Kerjasama Pihak 

Ketiga 
56 7,487,571,417 2 44 31 77 - 20 7 27 77 27 104 

4 DIPA 
PNBP/DIPA 
Fakultas 

30 144,500,000 - 37 6 43 - 42 - 42 43 42 85 

5 Hibah PGMIPA 2 20,000,000 - - - 0 - 4 - 4 - 4 4 
6 Mandiri 6 15,235,000 - 5 - 5 - 4 - 4 5 4 9 
7 Kemenristekdikti 8 1,500,000,000 - 10 3 13 - 5 1 6 13 6 19 
 Jumlah   167 16,011,056,417 2 155 109 266 - 128 38 166 266 166 432 
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2.9 Pemanfaatan Hasil Penelitian 

Pemanfaatan hasil penelitian selama tahun  2013–2015  paling banyak berupa 

penelitian dasar yakni sebesar 47,7% (213 judul). Penelitian terapan yang dimanfaatkan 

atau yang potensial dimanfaatkan bagi masyarakat sebesar 13,7% (61 judul) terutama 

dalam bidang fokus kemandirian pangan dan penyejahteraan masyarakat. Penelitian 

terapan  lainnya  yang  dimanfaatkan  bagi  pemerintah  dan industri masing-masing 

sebesar 19,5% (87 judul) dan 11,45 (51 judul). Penelitian terapan untuk pemerintah 

terutama meliputi bidang fokus penyejahteraan masyarakat  dan  inovasi  pendidikan  dan  

pembelajaran, sedangkan yang dimanfaatkan untuk industri/swasta terutama meliputi 

bidang fokus SDA dan lingkungan.  

 

2.10.  Permasalahan dan Upaya Pemecahannya 

Kerterlibatan dosen Unlam dalam penelitian (dosen dari kelompok bidang ilmu 

sosial dan humaniora) masih rendah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal 

ini, seperti (1) memberikan akses informasi dan kesempatan seluas-luasnya bagi dosen 

untuk dapat terlibat dalam kegiatan penelitian terutama skim penelitian kompetitif, dan (2) 

mengadakan pelatihan dan klinik proposal pada setiap tahun sebelum pengajuan proposal. 

Namun, kondisi masih relatif sama. Peningkatan terjadi ketika terdapat pendanaan dari 

IDB (7 in 1) pada skim PUPT. Apakah peningkatan (atau kondisinya tetap, minimal 

jumlahnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya) ini akan terjadi pada tahun-tahun 

berikutnya (pada saat tidak ada lagi IDB), data baru masih perlu diperoleh.  

Masalah lain adalah keikutsertaan dosen non-Unlam dalam skim penelitian yang 

memang peruntukannya untuk dosen Unlam; contohnya adalah keterlibatan dosen non-

Unlam pada skim PUPT. Kondisi seperti ini tentu merugikan dan bisa menurunkan 

reputasi Unlam. Tentu tidak mudah menegur langsung dosen (peneliti) Unlam yang 

menyertakan dosen non-Unlam dalam penelitiannya, karena sistem pengajuan usulannya 

langsung lewat Simlitabmas yang kemudian menutup akses langsung LPPM Unlam pada 

usulan dosen Unlam. Satu-satunya jalan adalah meminta DRPM untuk membuat atau 

mengembangkan sistem lanjutan yang bisa menyeleksi atau membatalkan keterlibatan 

dosen non-Unlam pada penelitian yang memang tidak membolehkan keterlibatan dosen 

non-Unlam.    
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2.11  Kinerja Penelitian  

Kinerja penelitian diukur dari kriteria yang meliputi jumlah penelitian, jumlah 

bidang keahlian yang terlibat, jumlah institusi yang terlibat, dan luaran penelitian yang 

berupa: buku ajar, publikasi ilmiah, teknologi tepat guna, dan paten (KI), secara 

keseluruhan menunjukkan hasil dan kecenderungan yang positif. Selama kurun waktu 

2013-2015 jumlah dana yang diperoleh untuk penelitian hibah kompetitif mencapai Rp 

26.068.850.000. Dengan semakin banyaknya dosen yang telah menempuh pendidikan 

doktor diharapkan kinerja penelitian dosen Unlam akan semakin meningkat. 

Luaran  dan  pemanfaatan  hasil  penelitian secara umum masih  rendah.  Upaya 

yang telah dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan luaran penelitian terutama 

publikasi ilmiah adalah dengan memasukkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

ketika dosen mengambil dana penelitian tahap akhir. Upaya ini terbukti telah 

meningkatkan luaran penelitian pada Tahun 2014. Pemanfaatan hasil penelitian masih 

terfokus pada pengembangan keilmuan dosen. Dosen-dosen telah didorong membentuk 

kelompok peneliti berbasis kluster dan fokus penelitian, sehingga diharapkan penelitian 

inovatif dan kreatif dapat meningkat dan tentu   saja   pemanfaatannya   lebih   optimal   

bagi   masyarakat   dan pembangunan. 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyararakat  Universitas Lambung 

Mangkurat   yang diberi tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penelitian 

sampai dengan saat ini tidak memiliki dana (yang dialokasikan dari DIPA) untuk 

menjalankan fungsi dan tugasnya. Oleh karenanya sampai dengan saat ini lembaga 

terpaksa memasukkan dana manajemen penelitian pada setiap judul penelitian yang 

dibiayai. Untuk masa yang akan datang, seharusnya lembaga memiliki sumber dana dari 

DIPA dalam rangka meningkatkan dan menggiatkan kegiatan penelitian di perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan   

kinerja   penelitian   di   perguruan   tinggi,   terutama   di Universitas Lambung 

Mangkurat, ada beberapa saran atau rekomendasi yang  diberikan,  yaitu:  (1)  harus  

diadakan  dana  manajemen  penelitian pada setiap lembaga, (2) ada skim pendanaan 

penelitian yang berbasis pada unggulan lokal PT seperti: berbasis pusat studi, berbasis 

komoditas spesifik lokasi, dan berbasis unggulan kelompok peneliti, dan (3) untuk 

kesinambungan  penelitian  dalam  rangka  penuntasan  hasil  penelitian, perlu 
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dikembangkan skim penelitian berbasis pada roadmap penelitian dalam rangka percepatan 

utilisasi dan komersialisasi hasil penelitian. 

 

2.12.  ANALISIS SWOT  
 

Sebagai organisasi, LPPM Unlam pun memiliki beberapa hal positif atau 

menguntungkan dan negatif atau merugikan yang muncul, baik dari dalam lingkungan 

Unlam (internal) maupun dari luar lingkungan Unlam (eksternal). Terdapat beberapa 

variabel yang sementara ini diidentifikasi dominan dan diperhitungkan memiliki 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi LPPM Unlam. Variabel itu adalah 

sebagai berikut.  

1. Sumber daya manusia, 

2. Prasarana dan sarana, 

3. Organisasi dan manajemen, 

4. Jalinan kerjasama, 

5. Letak kampus unlam, 

6. Sumber daya finansial.  

Faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan selengkapnya disajikan dalam 

Tabel 2.9. 
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Tabel 2.9  Analisis kekuatan, kelemahan (faktor internal), peluang dan tantangan (faktor eksternal) 
 

Variabel Kekuatan (strength)  Kelemahan (weakness) Peluang (opportunity) Tantangan (threat) 
Sumber Daya 
Manusia 

 Rasio ketersediaan dosen dan 
riset cukup baik. 

 Komitmen peningkatan 
kualitas SDM cukup baik 

 Peneliti Unlam memiliki 
ketrampilan yang cukup baik 
dan dapat diandalkan. 

 Disiplin kerja pegawai cukup 
tinggi. 

 Komitmen organisasional 
pegawai cukup tinggi 

 Motivasi kerja pegawai cukup 
baik 

 Pemberdayaan pegawai cukup 
baik. 

 Tradisi analitik, inovatif dan 
kreatif masih kurang. 

 Tradisi metodologi empirik banyak 
yang masih bersifat kualitatif. 

 Daya saing peneliti Unlam dalam 
kompetisi penelitian relatif rendah 

 Jenis kompetensi dosen dengan 
kualifikasi S3 sesuai bidang 
ilmunya masih kurang. 

 Terdapat kegiatan dalam 
rangka peningkatan kualitas 
hasil penelitian Dosen. 
 

 Tuntutan implementasi program 
riset disegerakan. 

 Tantangan globalisasi pendidikan 
yang berintikan kualitas dosen 
dan alumni. 

 Jumlah dosen dengan kualifikasi 
S3 belum sesuai dengan 
kebutuhan 

Sarana-Prasarana  Kondisi infrastruktur LPPM 
Unlam mencukupi dan dalam 
kondisi baik. 

 Komitmen peningkatan 
kualitas sarana-prasarana  
cukup baik 

 

 Kualitas sarana-prasarana untuk 
memfasiltasi penelitian masih 
perlu ditingkatkan. 

 

 Perkembangan teknologi 
informasi yang dapat 
mendukung pengembangan 
SIM dan komunikasi melalui 
internet. 

 Perkembangan teknologi 
informasi dan instrumentasi 
yang dapat mendukung riset. 

 Beberapa penerbit jurnal 
internasional telah menetapkan 
standar peralatan/instrumen 
penelitian dengan keakuratan 
yang lebih tinggi. 

Organisasi dan 
Manajemen 

 Struktur organisasi sudah 
memadai untuk mendukung 
pencapaian tujuan yang 
diharapkan. 

 Job deskripsi didasarkan pada 
job analisis dan diikuti dalam 
pelaksanaan tugas sehari-hari. 

 Pengembagan program riset 
unggulan Universitas yang 
spesifik 

 Pelaksanaan monitoring/evaluasi 
internal perlu dilakukan secara 
teratur dan berkelanjutan. 

 Ketersdiaan data yang akurat 
untuk menunjang rencana 
pengembangan. 

 Sistem Pelayanan kepada Peneliti 
masih perlu ditingkatkan. 

 Sistem Pengendalian mutu belum 
berjalan dengan baik. 

 Satu-satunya LPPM PTN 
dengan kluster utama di 
Kalimantan Selatan. 

 Kewenangan dan otanomi 
pelaksanaan Pendidikan bagi 
perguruan tinggi (PT). 

 Citra LPPM Unlam  di 
masyarakat. 

 Tuntutan Pelayanan yang 
berkualitas bagi pemangku 
kepentingan LPPM  Unlam. 

 Tuntutan pelaksanaan kegiatan 
yang efektif dan efisien. 
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 Unlam mempunyai rencana 
jangka panjang yang 
digunakan sebagai dasar dalam 
penyusunan rencana kerja 
LPPM Unlam 

 Riset selama ini telah sesuai 
dengan visi misi Unlam 

 Sistem penilaian kinerja 
pegawai cukup adil. 

 Evaluasi program penelitian 
berdasarkan visi dan misi 
berjalan dengan baik 

 Evaluasi Diri  Unlam  
dilaksanakan secara terus 

 Proses kepemimpinan dan 
regenerasi berjalan dengan 
baik 

  Atmosfir akademik yang 
dibangun cukup kondusif 
untuk mendukung proses 
penelitian. 

 Komitmen peningkatan 
kualitas manajemen cukup 
baik. 

 Pelayanan bagi semua 
stakeholders berlangsung 
secara efektif dan efisien 

 Universitas telah memiliki 
LPPM penelitian yg kredibel 

 Universitas telah memiliki 
SPM Penelitian. 

 Implementasi penelitian sesuai 
dengan visi dan misi Unlam. 

Jalinan Kerja Sama  Kemampuan universitas 
menjalin kerja sama dengan 
berbagai pihak secara regional, 

 Sikap proaktif universitas  dalam 
meningkatkan Kerjasama di 
bidang riset masih kurang. 

 Perkembangan   kajian   riset   
yang multi disipliner. 

 Trend kesadaran masyarakat 

 Unlam   kurang bersinergi 
dengan pemerintah daerah dalam 
perancangan dan pelaksaan 
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nasional dan internasional. 
 Dengan Visi dan Misi, sasaran 

dan kebijakan organisasi dapat 
diukur dan dikomunikasikan 
dengan baik kepada 
stakeholders 

 

  terhadap pendidikan Tinggi 
 Pola kerjasama dengan 

instusi pemerintahan 
 Pola kerjasama dengan 

perusahaan swasta yang 
mendukung aktivitas 
tridharma PT. 

 Kompleksitas penangan dan 
permasalahan dalam 
pembangunan masyarakat 

 Pengembangan Otonomi 
Daerah secara nasional 

 Pengembangan Otonomi 
Daerah secara nasional 

 Terbukanya Kerja sama 
regional dan Internasional 
 

pembangunan. 
 Tuntutan adaptasi kebijakan 

universitas dengan nilai-nilai 
kultural lokal secara arif untuk 
meningkatkan peran universitas 
dalam aspek sosial 
kemasyarakatan melalui riset. 

 Kemampuan memanfaatkan 
peluang bisnis yang 
memungkinkan bagi Universitas 

 Kerja sama dengan pihak ketiga 
(perusahaan swasta) sangat  
terbatas. 

Letak Kampus 
Unlam 

 Kondisi kampus cukup nyaman 
bagi peneliti 

 Kampus Unlam sebagain terletak 
di Banjarbaru dan sebagian di 
Banjarabaru. 

 Letak Unlam yang strategis 
dan lebih dekat dengan pulau 
Jawa dibandingkan dengan 
Kalimantan Barat, Tengah, 
Utara, dan Timur. 

 Lokasi beberapa fakultas/prodi 
Unlam yang berpencar relatif 
berjauhan. 

Sumber Daya 
Finansial 

 Tingkat Kecukupan dan 
kekurangan anggaran riset 
selama 3-5 tahun terakhir 

 Pelaksanaan  riset telah 
berjalan dengan baik 

 Unlam dalam 3-5 tahun ini 
telah menjalankan program-
program riset unggulan. 

 Kesejahteraan pegawai telah 
menjadi perhatian pemimpin 
universitas 

 Beberapa sponsor penelitian 
mencairkan dana penelitian agak 
terlambat dan tidak sesuai dengan 
kontrak. 

 Pertumbuhan ekonomi yang 
relatif cukup tinggi. 

 Adanya Rencana Induk Riset 
Nasional  yang mendorong 
kesehatan organisasi dan 
otonomi. 

 Komitmen Pemerintah 
terhadap pembangunan 
berbasis riset. 

  

 Waktu pencairan dana penelitian 
biasanya lambat sementara 
laporan kemajuan dan laporan 
akhir dibatasi waktunya. 
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BAB III. GARIS BESAR RIP UNLAM 
 

3.1  Tujuan Pelaksanaan 

Penetapan RIP Unlam tahun 2016-2020 bertujuan untuk: 

1. Menetapkan arah, kebijakan, dan payung penelitian di lingkungan Unlam yang 

unggulannya adalah lingkungan lahan basah. 

2. Mengintegrasikan penyelenggaraan penelitian dalam kerangka pemecahan masalah 

pembangunan, kelembagaan, dan kehidupan masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian serta hasil-hasilnya tidak sekedar 

dalam bentuk bahan ajar dan kekayaan intelektual (KI), tetapi juga publikasinya pada 

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal bereputasi internasional serta diseminasinya 

dalam bentuk teknologi tepat guna atau inovasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

lainnya.  

4. Mewujudkan budaya penelitian di kalangan dosen sebagai dasar untuk menjadikan 

Unlam sebagai universitas berbasis riset dan untuk menjadikan Unlam sebagai agen 

pembangunan atau peningkatan ekonomi. 

5. Meningkatkan peran, fungsi, dan layanan Unlam dalam penelitian secara 

bertanggungjawab, efektif, efisien, dan transparan. 

6. Memberikan panduan dan pertimbangan kepada stakeholders internal dan eksternal 

(universitas lain di dalam dan luar negeri, instansi pemerintah dan lembaga usaha) 

dalam pelaksanaan kerjasama penelitian untuk peningkatan kesejahteraan manuasia 

dan kesehatan lingkungan. 

 

3.2  Sasaran Pelaksanaan 

Berdasarkan kaidah dalam manajemen strategi, sasaran merupakan hal-hal yang 

akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dan dirumuskan melalui 

pertimbangan Evaluasi Diri dan SWOT.  Sasaran pelaksanaan RIP Unlam adalah: 

1. Terbentuknya arahan penelitian unggulan dan implementasinya dalam bentuk 

pengabdian kepada masyarakat bagi para peneliti di Unlam. 

2. Terpetakannya kepakaran para dosen Unlam dalam penelitian.  

3. Tersusunnya perangkat dan kelengkapan RIP Unlam sebagai acuan perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian mulai dari program studi, jurusan, fakultas, hingga universitas. 
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4. Terselenggaranya penelitian yang terarah, berkualitas, dan berkesinambungan sebagai 

bentuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni  dalam 

kerangka kesejahteraan masyarakat. 

5. Terwujudnya budaya penelitian sebagai dasar universitas berbasis riset. 

6. Bertambahnya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, serta hak 

kekayaan intelektual (paten, hak cipta seni). 

 

3.3.  Strategi dan Kebijakan Pengembangan  

RIP Unlam merupakan hasil penurunan dari visi dari aspek penelitian Unlam empat 

tahun ke depan. Rincian program strategis dan indikator serta target yang akan dicapai oleh 

Unlam dalam periode 2016-2020 disusun berdasarkan pada rencana pengembangan yang 

telah dirumuskan sebelumnya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan 

berdasarkan masing-masing bidang yang merupakan komponen-komponen yang bila 

disatukan secara sinergis akan menuju suatu tujuan, yaitu Unlam akan memposisikan diri 

sebagai pusat unggulan pengembangan lahan basah di tingkat nasional. 

Dalam pemetaan strategi pengembangan lembaga, LPPM Unlam memerlukan 

sumberdaya/input berupa: sumberdaya manusia (dosen, tenaga administrasi, laboran, 

pustakawan, dana lain-lain), laboratorium, sarana dan prasarana, ICT, teknologi  dan 

program penelitian dan pengembangan.  Output yang akan dikontribusikan pada 

stakeholder dihasilkan dari proses internal di dalam Unlam yang memerlukan 

sumberdaya/input tersebut di atas untuk tumbuh dan berkembang.  Keterkaitan antara 

sumberdaya/input, proses internal dan output yang dihasilkan dalam membangun peta 

strategi pengembangan LPPM Unlam disajikan pada Gambar 3-1. 

Strategi pengembangan penelitian Unlam disusun dengan memperhatikan kekuatan 

dan kelemahan Unlam, serta mempertimbangan perkembangan kondisi lingkungan 

eksternal.  Strategi-strategi tersebut diharapkan mampu membangun fondasi bagi 

perencanaan pelaksanaan penelitian-penelitian di Unlam pada periode-periode selanjutnya.  

Formulasi strategi pengembangan tersebut disusun dengan mengsinergikan komponen-

komponen pada SWOT analisis. 

1. Strategi I:  optimalisasi kekuatan internal Unlam untuk meraih peluang yang tersedia. 

2. Strategi II:  pemanfaatan kekuatan internal Unlam untuk mengatasi ancaman yang 

dihadapi dalam proses pengembangan Unlam ke depan. 
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3. Strategi III:  usaha untuk mengatasi kelemahan Unlam agar dapat memanfaatkan 

peluang yang ada. 

4. Strategi IV:   meminimalkan dampak ancaman terhadap eksistensi Unlam dengan 

mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 3.1  Peta strategi pengembangan LPPM Unlam 

 

Strategi pengembangan tersebut  adalah: 

1) Pelaksanaan resktrukturisasi organisasi dan penguatan kelembagaan di lingkungan 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian  kepada Masyarakat (LPPM) Unlam menuju 

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penelitian; 

2) Penguatan dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Universitas Lambung 

Mangkurat melalui kegiatan penelitian; 

3) Penyelenggaraan penelitian dalam berbagai bidang ilmu dengan memfokuskan 

pengkajian aspek yang berkaitan dengan program unggulan Unlam untuk kebutuhan 

pembangunan daerah, industri, pelestarian SDA dan lingkungan hidup; 

4) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen pengelolaan penelitian 

berdasarkan prinsip good corporate governance; 

5) Peningkatan dan pemantapan kerjasama penelitian dengan pihak internasional, 

pemerintah pusat dan daerah (regional Kalimantan) untuk mendukung program 

pembangunan; 

6) Mewujudkan budaya penelitian sebagai dasar menuju universitas berbasis riset; 

 SDM (Dosen, 
Non Dosen) 

 Laboratorium, 
sarana dan 
prasarana 

 ICT dan 
teknologi 

 Program 
penelitian 

INPUT 

PERENCANAAN, 
MANAJEMEN 

FINANSIAL, SDM, 
SARANA & 

PRASARANA, DAN 
LITBANG (penyusunan 

roadmap penelitian, 
kemitraan, pelaksanaan 
penelitian, administrasi 

penelitian,  
pelaporan/publikasi hasil 
penelitian, dan transfer 

karya iptek ke masyarakat) 

PROSES 

 Diseminasi hasil 
penelitian 
(jurnal, sitasi dan 
buku referensi) 

 Penghargaan/ 
award, inovasi 
(HaKI), dan 
paket teknologi 

 Intensifikasi dan 
ekstensifikasi 
kerja sama 

OUTPUT 
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7) Pemberdayaan seluruh elemen civitas akademika Unlam dalam mendesain seluruh 

program penelitian dalam rangka menjamin terwujudnya atmosfir akademik yang 

kondusif; 

8) Terwujudkan Universitas Lambung Mangkurat sebagai rujukan penelitian di bidang 

lahan basah. 
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BAB IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR 
KINERJA  

 

Sasaran, dan Program strategis serta indikator kinerja Rencana Induk Penelitian 

(RIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) disusun dengan mengacu pada Visi Misi 

LPPM Unlam sesuai dengan garis besar RIP yang telah tertuang pada Bab III. Visi LPPM 

Unlam ini sangat sesuai dengan visi IPTEK 2025 yang tertuang di dalam agenda riset 

nasional yaitu “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang 

berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Visi LPPM Unlam ini diharapkan akan dapat 

menunjang tercapainya visi Unlam yakni “Terwujudnya Unlam sebagai Universitas 

Terkemuka dan Berdaya Saing di Bidang Lingkungan Lahan Basah”.  

Visi semua fakultas yang ada di lingkungan Unlam juga telah sesuai dengan visi 

Unlam. Untuk melihat konsistensinya, Tabel 4.1 berikut ini memuat visi semua fakultas di 

lingkungan Unlam. Visi dan misi tersebut tentu harus mampu menjawab atau memfasilitasi 

4 bidang prioritas dan 10 fokus penelitian. Secara umum, hubungan keempat bidang 

prioritas penelitian dan pengembangan dengan kesepuluh fokus penelitian dan 

pengembangan tersebut secara skematis disajikan pada Gambar 4.1. 

 

Tabel 4.1  Visi setiap fakultas di lingkungan Unlam 

No Fakultas Visi 
1 Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan 
Menjadikan FKIP Unlam sebagai institusi pendidikan tinggi keguruan dan ilmu 
pendidikan penghasil dan penyelenggara tenaga pendidik yang berkarakter dan 
cerdas. 

2 Hukum Menjadi salah satu program studi ilmu hukum yang terkemuka di kawasan 
Indonesia Timur dalam bidang hukum bisnis pada tahun 2025. 

3 Ekonomi dan 
Bisnis 

Menjadi salah satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Reputasi Nasional. 

4 Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik 

Menyediakan Produk Jasa Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Prima Bagi 
Masyarakat. 

5 Pertanian Unggul dan kompetitif dalam iptek pertanian lahan sub-optimal. 
6 Kehutanan Menjadikan Fakultas Kehutanan sebagai lembaga pendidikan yang 

menghasilkan lulusan yang unggul dan mampu bersaing di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi kehutanan  serta pengelolaan  sumberdaya alam, 
dengan mendapatkan akreditasi A pada tahun 2014. 

7 Perikanan dan 
Kelautan 

Mewujudkan Fakultas Perikanan dan Kelautan yang terkemuka, menghasilkan 
lulusan yang professional dan berjiwa entrepreneur serta mampu menjadi 
katalisator dalam percepatan pembangunan perikanan dan kelautan. 

8 Teknik Sebagai Institusi Unggulan Bidang Rekayasa dalam Pemanfaatan Potensi Alam 
Kalimantan Berbasis Teknologi Hijau sehingga menjadi acuan didalam 
menyusun visi dan misi serta program-program operasional institusi di 
bawahnya (Lembaga dan Program Studi). 
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9 Kedokteran Menjadi fakultas yang unggul dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan 
Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang pengelolaan 
penyakit dan komunitas berbasis area sungai dan pertambangan pada tingkat 
nasional tahun 2023 berlandaskan moral dan etika. 

10 Matematika dan 
Ilmu 
Pengetahuan 
Alam 

Terwujudnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Lambung Mangkurat yang terkemuka dan berdaya saing tinggi pada tahun 2025. 

11 Kedokteran Gigi Program studi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan 
Tinggi untuk menghasilkan lulusan dokter gigi yang berkompeten, serta 
memiliki kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
serta kehidupan di masyarakat. 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema hubungan bidang prioritas dengan fokus penelitian LPPM Unlam 

 

Isu strategis menjadi bahan utama dalam pemecahan masalah, topik riset, KPI (Key 

Performance Indicators), dan kompetensi peneliti. Contohnya adalah isu strategis 

kemandirian pangan, yaitu 

1. Semakin menyusutnya lahan subur di Pulau Kalimantan. 

2. Indonesia memiliki luas lahan rawa gambut tropis terbesar di dunia dan wilayah 

Kalimantan termasuk pulau yang memiliki lahan gambut terluas kedua di Indonesia.  
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3. Rendahnya ketersediaan varietas benih/bibit unggul tanaman pangan/hortikultura jenis 

ternak, dan/atau spesies ikan spesifik yang toleran dan dapat beradaptasi baik pada 

kondisi spesifik masingmasing jenis lahan gambut/lahan basah. 

4. Perubahan iklim yang semakin menjadi nyata telah menimbulkan periode musim 

hujan dan musim kemarau yang makin kacau, sehingga pola tanam dan estimasi 

produksi pertanian, persediaan stok pangan menjadi sulit diprediksi secara baik.  

Menyadari bahwa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) merupakan institusi 

Perguruan Tinggi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, maka 

Unlam secara terus menerus berupaya turut memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 

masalah kemandirian pangan baik dalam hal kebijakan, penyediaan sumberdaya manusia 

dan teknologi melalui tri darma perguruan tinggi. Para peneliti Unlam yang tersebar di 

berbagai pusat penelitian dan fakultas-fakultas Agrokomplek: Pertanian, Teknologi 

Pertanian, Perikanan dan Peternakan) yang didukung oleh fakultas-fakultas lain telah 

melakukan penelitian dan pengembangan yang beberapa hasilnya telah di uji  di 

masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian berbagai teknologi ini belum memberikan 

kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kemandirian pangan Indonesia. Hal ini 

menunjukkan kontribusi teknologi tidak terdeteksi dan proses produksi juga berlangsung 

secara tidak efisien. Teknologi hanya akan memberikan kontribusi yang nyata apabila 

diadopsi dalam proses produksi pangan dengan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk 

berpeluang diadopsi, teknologi yang dikembangkan harus selaras dengan kebutuhan dan 

persoalan nyata yang dihadapi serta sepadan dengan kapasitas teknis, ekonomis, dan 

sosiokultural para (calon) penggunanya. Sebagian besar hasil-hasil penelitian ini 

memerlukan sentuhan akhir sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

pembangunan kemandirian pangan nasional. 

Sejalan dengan visi Unlam yang salah satu kajian unggulannya adalah lingkungan 

lahan basah maka salah satu tema penelitian Unlam dalam kemandirian pangan nasional 

khususnya di daerah Kalimantan Selatan adalah Pengelolaan Lahan Basah/Gambut 

Terpadu. Strategi lain dalam mencapai kemandirian pangan yang akan menjadi salah satu 

fokus unggulan Unlam adalah diversifikasi pangan terutama Pengembangan Pangan Lokal 

baik pangan hayati maupun hewani. Strategi ini tentu saja dimungkinkan mencakup 

penelitian dasar, pengembangan maupun terapan, yaitu meliputi kajian tatakelola air dan 

tanah, penentuan jenis dan metode pemuliaan tanaman, hewan ternak dan ikan yang dapat 

menjadi komoditas unggulan yang sesuai untuk daerah lahan basah, serta kajian 
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budidayanya yang meliputi metode pemeliharaan hingga metode pemasarannya yang tepat. 

Untuk mengantisipasi fenomena perubahan iklim yang kadang tidak terduga, perlu juga 

dilakukan kajian tentang adaptasi dan antisipasi sistem pangan terhadap perubahan iklim. 

Banyak isu strategis yang diidentifikasi selain terkait dengan kemandirian pangan. 

Hal selengkapnya terkait dengan isu strategis, konsep pemikiran, pemecahan masalah, 

topik riset yang diperlukan, KPI (Key Performance Indicators) dan kompetensi yang 

diperlukan disajikan pada Tabel 4.2. 
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Tabel 4.2  Isu strategis, konsep pemikiran, pemecahan masalah, topik riset, KPI dan kompetensi yang diperlukan 

FOKUS 1: KEMANDIRIAN PANGAN 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Semakin menyusutnya 
lahan subur di Pulau 
Kalimantan 

Pengembangan teknologi 
perbaikan sifat fisik, 
kimia, dan mikrobiologi 
tanah pada masing-
masing tipologi lahan 
basah suboptimal, 
termasuk lahan gambut 
untuk produksi tanaman 
pangan, hortikultura dan 
perkebunan 

1. Riset dan action plant 
teknologi perbaikan 
kualitas lahan (fisika, 
kimia, dan biologi) 
untuk lahan basah 
suboptimal yang sesuai 
dengan kemampuan 
adopsi petani setempat. 

2. Rekomendasi teknologi 
budidaya tanaman 
pangan, hortikultura 
dan perkebunan pada 
lahan basah suboptimal. 

3. Rekomendasi teknologi 
pengelolaan hara 
tanaman dari berbagai 
sumber bahan alami 
dan mikroba penambat 
hara (nitrogen dan 
fosfor) untuk 
mengurangi aplikasi 
pupuk kimia/sintetik 

4. Rekomendasi hasil 
identifikasi, 
karekterisasi dan 
inventarissi teknik 
konservasi lahan-lahan 
basah suboptimal yang 
potensial untuk 
produksi tanaman 
pangan. 

1. Manajemen dan 
reklamasi lahan dan 
tanah terdegradasi 

2. Pengembangan Sistem 
Pertanian Berlanjut 
dengan pengembangan 
Manajemen 
Agroekosistem menuju 
Good Agricultural 
Practices (GAP) 
tanaman pangan, 
hortikultura dan 
perkebunan pada lahan 
basah suboptimal 

3. Pengembangan Sistem 
Pertanian Organik 

4. Survei Tanah, Evaluasi 
Lahan dan Alihguna 
lahan (non pertanian ke 
pertanian dan pertanian 
ke non pertanian) 

5. Pemetaan Lahan 
Pertanian Berdasarkan 
Nilai Ekonomi 

6. Evaluasi Kesesuaian 
Lahan bagi varietas 
unggul berdaya hasil dan 
kualitas tinggi, toleran 
faktor abiotik dan biotic 

7. Pengembangan Agen 
Hayati, Pestisida Nabati, 

1. Penambahan luas 
areal lahan basah sub 
optimal yang dikelola 
secara produktif oleh 
petani 

2. Peningkatan jumlah 
KK petani pelaku 
produksi tanaman 
pangan hortikultura 
dan perkebunan di 
lahan basah 
suboptimal 

3. Pengurangan dosis 
aplikasi pupuk 
kimia/sintetis (10%) 
per satuan luas lahan 
per musim tanam 
dengan tidak 
menurunkan 
produktivitas. 

4. Teratasinya kendala-
kendala non teknis 
dalam pengembangan 
lahan suboptimal 
untuk budidaya 
pertanian 

 

Pertanian, MIPA (Kimia, 
Fisika, Biologi), Hukum, 
Ekonomi, Sosial-Budaya, 
Teknik. 
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5. Rekomendasi kebijakan 
subsidi pupuk dan 
kebijakan 
pengembangan industri 
pupuk organik. 

6. Rekomendasi 
pengembangan 
teknologi infrastruktur 
pendukung pertanian 
lahan basah 

Pupuk Hayati dan Pupuk 
Organik 

8. Pengembangan 
Instrumen Ekonomi 
untuk Konservasi Lahan 
Pertanian 

9. Analisis Kebijakan 
Pertanian Berlanjut 

10. Analisis Ekonomi 
sumberdaya & 
lingkungan 

Indonesia memiliki luas 
lahan rawa gambut tropis 
terbesar di dunia dan 
wilayah Kalimantan 
termasuk pulau yang 
memiliki lahan gambut 
terluas kedua di Indonesia 

Pengelolaan lahan 
basah/gambut terpadu  

1. Peningkatan teknik 
pengelolaan lahan 
gambut yang 
menggunakan 
pendekatan daerah 
tangkapan air terpadu. 

2. Peningkatan 
keterpaduan dalam 
pengelolaan lahan 
basah/gambut.  

3. Pembagian wilayah 
pengelolaan sumber 
daya air rawa pasang 
surut terhadap budi 
daya pertanian. 

4. Kajian pola tata air 
mikro skema 
persawahan pasang 
surut. 

1. Kajian teknik 
pengelolaan lahan 
gambut menggunakan 
pendekatan daerah 
tangkapan air terpadu 
yang sesuai dengan 
kondisi setempat. 

2. Kajian pengolaan air 
baku untuk tambak di 
Kalimantan Selatan. 

3.  
 

1. Tersedianya 
Kebijakan 
Pengembangan 
Pertanian untuk 
Kalimantan Selatan. 

2.  Adanya 
Pengembangan 
Sistem Usaha Tani 
dikawasan lahan 
basah secara 
berkelanjutan  

3. Paket Teknologi 
pengelolaan pertanian 
lahan basah di 
Kalimantan Selatan. 

4. Rekomendasi kualitas 
air untuk budi daya 
ikan di lahan basah. 

5. Semakin 
meningkatnya 
pemanfaatan lahan 
gambut 

Pertanian, MIPA (Kimia, 
Fisika, Biologi), Hukum, 
Eekonomi, Sosial-Budaya, 
Teknik. 

Rendahnya ketersediaan 
varietas benih/bibit 
unggul: tanaman 
pangan/hortikultura jenis 

Kuantitas dan kualitas 
varietas benih/bibit yang 
unggul: tanaman 
pangan/hortikultura jenis 

1. Inventarisasi jenis 
tanaman pertanian 
spesifik untuk lahan 
basah  

1. Kajian inventarisasi jenis 
varietas benih/bibit 
tanaman 
pangan/hortikultura jenis 

1. Tersedianya 
inventarisasi dan 
varietas unggul untuk 
pertanian lahan basah. 

Pertanian, Perikanan, 
Peternakan, Kehutanan, 
MIPA (Kimia, Fisika, 
Biologi), Teknik. 
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ternak, dan/atau spesies 
ikan spesifik yang toleran 
dan dapat beradaptasi baik 
pada kondisi spesifik 
masing-masing jenis lahan 
gambut/lahan basah 

ternak, dan/atau spesies 
ikan spesifik yang toleran 
dan dapat beradaptasi baik 
pada kondisi spesifik 
masing-masing jenis 
lahan gambut/lahan basah 
perlu ditingkatkan. 

2. Pengembangan jenis 
ternak dan makanan 
ternak untuk lahan 
basah  

3. Pengembangan spesies 
ikan yang mampu 
beradaptasi di lahan 
basah  

 

ternak, dan/atau spesies 
ikan spesifik yang 
toleran dan dapat 
beradaptasi baik pada 
kondisi spesifik masing-
masing jenis lahan 
gambut/lahan basah. 

2. Kajian budidaya varietas 
benih/bibit tanaman 
pangan/hortikultura jenis 
ternak, dan/atau spesies 
ikan yang toleran dan 
dapat beradaptasi dengan 
baik pada kondisi lahan 
gambut/lahan basah. 

2. Tersedianya paket 
teknologi budidaya 
ternak dan pakan 
ternak yang sesuai 
dengan kondisi lahan 
basah di Kalimantan 
Selatan.  

3. Tersedianya paket 
teknologi budidaya 
ikan yang sesuai 
dengan kondisi lahan 
basah di Kalimantan 
Selatan. 

Perubahan iklim yang 
semakin menjadi nyata 
telah menimbulkan 
periode musim hujan dan 
musim kemarau yang 
makin kacau, sehingga 
pola tanam dan estimasi 
produksi pertanian, 
persediaan stok pangan 
menjadi sulit diprediksi 
secara baik. 

Perlindungan dan 
peningkatan fungsi lahan 
gambut sebagai penyerap 
dan penyimpan karbon 
serta adaptasi perubahan 
iklim  

1. Pengembangan model 
prediksi perubahan 
iklim terhadap produksi 
tanaman pangan.  

2. Permodelan respon 
tanaman pangan 
terhadap perubahan 
iklim. 

3. Pengembangan pola 
pertanian, peternakan 
dan perikanan terhadap 
emisi dan penyerapan 
karbon.  

 

1. Kajian pembuatan sistem 
informasi dan 
pengembangan model 
prediksi perubahan iklim 
terhadap produksi 
tanaman pangan. 

2. Kajian pembuatan sistem 
informasi dan 
pengembangan model 
respon tanaman pangan 
terhadap perubahan 
iklim. 

3. Kajian pengembangan 
model pola pertanian, 
peternakan dan perikanan 
terhadap emisi dan 
penyerapan karbon. 

1. Tersedianya model 
yang dapat diandalkan 
dalam memprediksi 
pola distribusi hujan  

2. Tersedianya Model 
prediksi pola tanam 
untuk mengantisipasi 
gagal panen  

3. Tersedianya informasi 
pengaruh pola 
pertanian, peternakan 
dan perikanan 
terhadap emisi dan 
penyerapan karbon  

Pertanian, Perikanan, 
Peternakan, Kehutanan, 
MIPA (Kimia, Fisika, 
Biologi, Matematika, Ilmu 
Komputer), Teknik. 
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FOKUS 2: PERTANIAN DI LUAR PANGAN (AGRICULTURE BEYOND FOOD) 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Agribisnis di propinsi 
Kalimantan Selatan belum 
terpetakan dengan jelas 
terutama untuk jangka 
menengah dan jangka 
panjang. 
 

Penyusunan road map 
agribisnis di propinsi 
Kalimantan Selatan untuk 
jangka menengah dan 
jangka panjang dapat para 
pemangku kepentingan 
mengambil kebijakan dan 
strategi. 
 

Dilakukan penyusunan 
road map agribisnis di 
propinsi Kalimantan 
Selatan untuk jangka 
menengah dan jangka 
panjang yang sesuai 
dengan potensi daerah dan 
kondisi lingkungan 
Kalimantan. 

Kajian model road map 
agribisnis di propinsi 
Kalimantan Selatan untuk 
jangka menengah dan 
jangka panjang yang sesuai 
dengan potensi daerah dan 
kondisi lingkungan 
Kalimantan. 

Tersedianya road map 
agribisnis di propinsi 
Kalimantan Selatan 
untuk jangka menengah 
dan jangka panjang yang 
sesuai dengan potensi 
daerah dan kondisi 
lingkungan daerah. 

Pertanian, Perikanan, 
Peternakan, Kehutanan, 
MIPA (Kimia, Fisika, 
Biologi, Matematika, Ilmu 
Komputer), Teknik. 

Potensi luasan lahan untuk 
industri pengolahan 
Kelapa sawit di 
Kalimantan cukup besar 
tetapi lokasi, luasan, dan 
batasan perkebunan 
kelapa sawit belum 
terpetakan dengan baik. 
 

Sistem Informasi 
mengenai lokasi luasan, 
dan batasan perkebunan 
kelapa sawit yang baik 
akan sangat membantu 
pemerintah untuk 
mengatur dan mengambil 
kebijakan, industri 
menjadi lebih aman 
berinvestasi, dan petani 
semakin percaya diri 
untuk berusaha. 
 

Pembuatan sistem 
informasi lokasi luasan, 
dan batasan perkebunan 
kelapa sawit yang dapat 
dijadikan bahan dan model 
untuk membuat regulasi 
dan mengambil kebijakan. 
 

1. Kajian pembuatan 
sistem informasi lokasi 
luasan, dan batasan 
perkebunan kelapa sawit 
yang dapat dijadikan 
bahan dan model untuk 
membuat regulasi dan 
mengambil kebijakan. 

2. Kajian pengolahan dan 
pengelolaan perkebunan 
kelapa sawit yang 
terpadu (misalnya 
dengan peternakan dan 
kehutanan). 

Tersedianya sistem 
informasi lokasi 
luasan, dan batasan 
perkebunan kelapa 
sawit yang dapat 
dijadikan bahan dan 
model untuk membuat 
regulasi dan 
mengambil kebijakan. 

 

Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan, MIPA (Fisika, 
Biologi, Matematika, Ilmu 
Komputer), Teknik. 

Kelapa sawit selain 
sebagai bahan pangan, 
juga dapat diolah menjadi 
produk olahan yang lain 
yang bernilai lebih 
ekonomis.   
 

Industri hulu dan hilir 
yang dapat meningkatkan 
usaha menghasilkan 
produk olahan lain yang 
bernilai ekonomis lebih 
tinggi dapat 
meningkatkan pendapatan 
negara, daerah dan 
petani..  

Pengembangan industri 
hulu dan hilir yang dapat 
meningkatkan usaha 
menghasilkan produk 
olahan lain yang bernilai 
ekonomis lebih tinggi. 

1. Kajian  teoritis dan 
aplikatif pengembangan 
produk olahan selain 
minyak sawit yang 
bernilai ekonomis lebih 
tinggi. 

1. Tersedianya model 
atau prototipe 
pengembangan produk 
olahan selain minyak 
sawit yang bernilai 
ekonomis lebih tinggi. 

Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan, MIPA (Kimia, 
Fisika, Biologi, 
Matematika, Ilmu 
Komputer), Teknik. 

Terminal Agribisnis yang Potensi industri 1. Peningkatan peran Potensi pengolahan kelapa   
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dapat menunjang kegiatan 
Ekspor-Impor  
 

pengolahan Karet  
 

agribisnis terhadap 
struktur ekonomi di 
Kalimantan Selatan  

2. Peningkatan ekspor 
industri pengolahan 
agribisnis di 
Kalimanatan Selatan  

sawit terhadap peningkatan 
pendapatan masyarakat  
 

FOKUS 3: MATERIAL CERDAS 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 

Material fungsional 
(Functional Materials) 
semakin memiliki peranan 
yang penting dalam 
kehidupan masyarakat 
modern dalam berbagai 
bidang, seperti teknologi 
komputasi, penyimpanan, 
komunikasi, penyediaan 
informasi, industri, 
pemantauan dan perbaikan 
kualitas lingkungan,  
proses pemisahan dan 
pemurnian, transportasi 
umum, pertahanan dan 
keamanan, kesehatan, dan 
sebagainya.  

 

Material fungsional pada 
dasarnya merupakan 
material yang memiliki 
sifat-sifat kimia dan fisika 
tertentu yang 
memungkinkan untuk 
memikiki fungsi spesifik 
dan berkinerja tinggi. 
Secara umum, material ini 
telah menjadi bahan dasar 
dan penopang berbagai 
teknologi, tetapi upaya 
sungguh-sungguh untuk 
pengembangan struktur, 
sifat dan fungsinya untuk 
menunjang pengelolaan 
sumber daya alam dan 
lingkungan khas 
Kalimantan belum banyak 
dilakukan.  

Dengan melakukan kajian 
yang mendalam dan 
komprehensif terhadap 
pengembangan struktur, 
sifat dan fungsi material 
fungsional yang sesuai, 
khususnya material 
berbahan dasar potensi 
lokal, dimungkinkan akan 
didapatkan material 
fungsional yang berkinerja 
tinggi untuk menunjang 
pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan khas 
Kalimantan. 

Kajian teoritis dan aplikatif 
pengembangan struktur, 
sifat dan fungsi material 
fungsional berbahan dasar 
kekayaan sumber daya alam 
Kalimantan, dimungkinkan 
akan didapatkan material 
fungsional yang berkinerja 
tinggi untuk menunjang 
pengelolaan sumber daya 
alam dan lingkungan khas 
Kalimantan serta dapat 
menunjang industri lokal 
yang sudah ada dan industri 
yang memikiki prospek 
akan dikembangkan: 
 Material untuk 

Constructed Wetlands. 
 Material untuk Energi: sel 

surya, fuel cell, baterai 
lithium, 

magnet permanen. 
 Material untuk Industri: 

katalis, biokatalis, 
adsorben/absorben, resin, 
komponen elektronik. 

1. Tersedainya data 
ilmiah tentang 
struktur, sifat fisika 
dan kimia material 
yang berpotensi 
menjadi material 
fungsional. 

2. Tersedianya data hasil 
uji kinerja material 
fungsional. 

3. Tersedianya paket 
teknologi pengolahan 
dan produksi material 
fungsional yang dapat 
menunjang 
pengelolaan sumber 
daya alam dan 
lingkungan khas 
Kalimantan serta 
dapat menunjang 
industri lokal yang 
sudah ada dan industri 
yang memikiki 
prospek akan 
dikembangkan 

 

MIPA (Kimia, Fisika, 
Biologi, Matematika, Ilmu 
Komputer), Teknik, 
Pertanian. 
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 Material untuk 
Lingkungan: adsorben, 
sensor, material berpori. 

 Material untuk 
kepentingan pertahanan 
dan keamanan: RAM, 
RAS, material anti 
peluru. 

 Material ramah 
lingkungan: produk 
berbasis material yang 
mudah terbiodagradasi. 

 Material cerdas: material 
yang memiliki auto-
respon spesific terhadap 
perubahan lingkungan 
tertentu. 

 Materil untuk kesehatan: 
biomaterial, material 
penghantar obat. 

FOKUS 4: KEDOKTERAN DAN OBAT-OBATAN LINGKUNGAN TROPIKA 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Peningkatan kualitas gizi 
dan kesehatan masyarakat  
 

1. Pendekatan sosial 
masyarakat yang 
sesuai dengan budaya 
setempat akan dapat 
mengubah paradigma 
hidup sehat 

2. Adanya Sistem 
Kewaspadaan Pangan 
dan Gizi (SKPG) 
berbasis masyarakat 
dapat meningkatkan 
keasadaran masyarakat 
akan pentingnya gaya 

1. Perlu disosialisasikan 
pentingnya gaya hidup. 

2. Perlu pendekatan sosial 
masyarakat yang sesuai 
dengan budaya lokal 
untuk dapat mengubah 
paradigma hidup sehat. 

3. Pengembangan Sistem 
Kewaspadaan Pangan 
dan Gizi (SKPG) 
berbasis masyarakat 
dapat meningkatkan 
keasadaran masyarakat 

1. Kajian mengenai usaha 
peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang 
paradigma hidup sehat  

2. Kajian pembuatan 
SKPG dan uji efektifitas 
dan efisiensinya 
terhadap kedasaran 
masyarakat akan gaya 
hidup sehat. 

1. tersedianya pusat-
pusat layanan tentang 
informasi kualitas 
gizi dan kesehatan 
masyarakat. 

2. Terjadinya 
peningkatan 
kesadaran masyarakat 
tentang kualitas gizi 
dan gaya hidup sehat. 

Kedokteran, Kedokteran 
Gigi, Kesehatan 
Masyarakat, Psikologi, 
Sosial Budaya, 
Matematika, dan Ilmu 
Komputer. 



Rencana Induk Penelitian, Universitas Lambung Mangkurat                40 

hidup sehat.  
 

akan pentingnya gaya 
hidup sehat 

Lingkungan Lahan Basah 
selain memiliki potensi 
positif yang unik juga 
berpotensi untuk 
penyebaran beberapa jenis 
penyakit menular dan 
tidak menular terntentu. 

Pengendalian Penyakit 
Menular dan tidak 
menular serta Penyehatan 
Lingkungan Lahan Basah 

 

1. Perlu informasi pola 
penyebaran virus di 
lokasi lahan basah 

2. Perlunya model 
penyehatan dan 
peningkatan Perilaku 
hidup bersih dan sehat 
melalui sosialisasi  

3. Perlunya data faktor-
faktor yang 
mempengaruhi perilaku 
menyimpang dalam 
masyarakat.  

 

1. Kajian pembuatan 
sistem informasi 
Penyebaran virus di 
lokasi lahan basah 

2. Kajian Pengembangan 
model penyehatan dan 
peningkatan Perilaku 
hidup bersih dan sehat 
melalui sosialisasi  

3. Kajian Faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
perilaku menyimpang 
dalam masyarakat  

 

1. Tersedianya sistem 
informasi Penyebaran 
virus di lokasi lahan 
basah 

2. Tersedianya model 
penyehatan dan 
peningkatan Perilaku 
hidup bersih dan 
sehat melalui 
sosialisasi  

3. Tersedainya data 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
perilaku menyimpang 
dalam masyarakat 

Kedokteran, Kedokteran 
Gigi, Kesehatan 
Masyarakat, Psikologi, 
Biologi, Sosial Budaya, 
Matematika, dan Ilmu 
Komputer. 

Potensi Pengembangan 
tanaman obat Indonesia 
berbasis industri. 
Kalimantan kaya akan 
tanaman tradisional yang 
berpotensi sebagai obat 
herbal. Banyak 
masyarakat yang 
menggunakan obat 
tradisional sebagai 
pengobatan penyakit, oleh 
karena itu, diperlukan 
penelitian untuk menggali 
dan memanfaatkan 
kandungan kimia dalam 
tanaman tradisional yang 
dapat digunakan dalam 
terapi penyakit 

Perlu eksplorasi tanaman 
khas Kalimantan yang 
berpotensi obat, 
pemanfaatannya sebagai 
obat tradisonal, kajian 
budidayanya, isolasi dan 
sistesisnya. 
 

1. Pengkajian etnobotani 
dan etnofarmakologi 
dalam rangka 
pemanfaatan jamu di 
kalimantan selatan  

2. Identifikasi pemetaan 
tanaman obat  

3. Identiikasi Tanaman 
berpotensi obat berbasis 
kearifan lokal  

4. Pengembangan tanaman 
lokal sebagai bahan 
biofarmaka  

5. Isolasi dan pengujian 
aktivitas senyawa aktif 
bahan alam. 

6. Sistesis senyawa aktif 
bahan alam untuk 
produksi obat atau 
minuman kesehatan 

7. Perlu kajian teoritis dan 

1. Kajian etnobotani dan 
etnofarmakologi dalam 
rangka pemanfaatan 
jamu di kalimantan 
selatan  

2. Identifikasi pemetaan 
tanaman obat  

3. Kajian tanaman 
berpotensi  obat berbasis 
kearifan lokal  

4. Kajian budidaya 
tanaman lokal sebagai 
bahan biofarmaka. 

5. Kajian teoritis dan 
aplikatif desain obat 
berbasis tanaman lokal. 

 

1. Tersedianya data 
etnobotani dan 
etnofarmakologi 
dalam rangka 
pemanfaatan jamu di 
kalimantan selatan  

2. Tersedainya data 
macam-macam 
tanaman obat khas 
Kalimantan. 

3. Tersedainya data 
jenis tanaman 
berpotensi  obat 
berbasis kearifan 
lokal  

4. Tersdia teknologi 
budidaya tanaman 
lokal sebagai bahan 
biofarmaka  

8. Tersedia data teoritis 
dan aplikatif desain 

Kedokteran, Kedokteran 
Gigi, Kesehatan 
Masyarakat, Psikologi, 
Biologi, Pertanian, Sosial 
Budaya, Matematika, dan 
Ilmu Komputer. 
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aplikatif desain obat 
berbasis tanaman lokal. 

obat berbasis 
tanaman lokal. 

Layanan kefarmasian 
semakin diperlukan 

1. pelayanan farmasi 
sangat diperlukan oleh 
pasien untuk 
memberikan jaminan 
pengobatan yang 
rasional (efektif, aman, 
tersedia dan biayanya 
tejangkau),  

2. peresepan pada wanita 
hamil, menjadi 
perhatian khusus, 
karena banyak obat 
dapat menembus 
plasenta dan 
membahayakan pada 
janin 

3. satu pertiga dari obat 
yang sering digunakan 
selama kehamilan 
merupakan senyawa 
psikoaktif  

1. Kajian mekanisme 
molekular efek 
teratogenesis berbagai 
obat dan sediaan herbal 
yang banyak 
dikonsumsi wanita usia 
produktif, 

2.  promosi kesehatan 
yang holistik, dalam 
rangka meningkatkan 
kepatuhan penggunaan 
obat serta pengetahuan 
masyarakat mengenai 
substansi teratogenesis 

1. Kajian mekanisme 
molekular teratogenesis 
diazepam di periode 
organogenesis  

2. Kajian farmasi klinis 
dan layanan masyarakat 
tentang obat, informasi 
penggunaan obat yang 
aman. 

1. Tersedainya data 
mekanisme 
molekular 
teratogenesis 
diazepam di periode 
organogenesis  

2. Tersedianya pusat 
farmasi klinis dan 
layanan masyarakat 
tentang obat, 
informasi 
penggunaan obat 
yang aman. 

Farmasi, Kedokteran, 
Kesehatan Masyarakat. 

Salah satu beban 
kesehatan nasional adalah 
meningkatnya kasus 
penyakit tidak menular, 
yaitu penyakit degeneratif 
seperti obesitas, diabetes, 
kanker, darah tinggi, dan 
kolesterol tinggi  
 

Penanganan penyakit 
degeneratif yang paling 
efektif adalah melalui 
upaya pencegahan dengan 
mengkonsumsi pangan 
fungsional dan deteksi 
dini  
 

Pengembangan pangan 
fungsional berbasis 
tanaman pangan  
Pencegahan penyakit 
kanker melalui deteksi dini  

1. Pemanfaatan potensi 
tanaman obat herbal 
sebagai obat kanker  

2. Pembuatan instrumen 
diagnostik yang dapat 
dipakai sebagai alat 
deteksi dini guna 
pencegahan penyakit 
kanker  

 Kedokteran, Kesehatan 
Masyarakat, Farmasi. 
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FOKUS 5: ENERGI ALTERNATIF DAN TERBARUKAN 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Salah satu penyebab 
pemborosan energi adalah 
perancangan bangunan 
yang kurang dapat 
beradaptasi terhadap 
perubahan kondisi 
lingkungan  
 

Meningkatkan efisiensi 
energi bangunan dengan 
membuat komponen 
bangunan yang tidak statis 
dan mampu berubah 
sehingga dapat 
menyesuaikan bentuk 
terhadap perubahan 
kondisi lingkungan  
 

Penerapan selubung 
bangunan yang dapat 
mengurangi beban energi 
pada bangunan dan 
peningkatkan performa 
rancang interior dan 
eksterior bangunan  
 

Pengembangan Selubung 
Adaptif untuk peningkatan 
efisiensi energi dan 
performa bangunan  
Rancang Bangun 
Pembangkit Listrik berbasis 
Batu bara  yang efisien 
 

Adanya model atau 
prototipe  Selubung 
Adaptif untuk 
peningkatan efisiensi 
energi dan performa 
bangunan 

Teknik, MIPA (Fisika), 

Kalimantan kaya akan 
Batu Bara tetapi 
kualitasnya relatif rendah. 
Dengan menerapkan 
teknbologi yang sesuai, 
batubara muda ini dapat 
dijadikan produk olahan 
lain yang memiliki nilai 
ekonomis lebih tinggi.  
 

Teknologi Blending dan 
Up Grading Batu Bara 
dapat meninbgkatkan nilai 
ekonomisnya. 
 

1. Teknologi Pencairan 
Batu bara  

2. Teknologi Gasifikasi 
Batu bara 

3. Rancang Bangun 
Pembangkit Listrik 
berbasis Batu bara yang 
efisien 

 

1. Kajian Pencairan Batu 
bara sesuai dengan 
kualitas batubara yang 
ada. 

2. Kajian Gasifikasi Batu 
Bara yang ada. 

3. Studi mengenai 
kemungkinan 
dikembangkannya lokasi 
pencairan dan gasifikasi 
batu bara di Kalimantan 
Selatan  

1. Tersedianya data 
ilmiah Pengaruh 
blending dan 
upgrading terhadap 
karakteristik batu bara 
di Kalimantan Selatan  

2. Tersedianya model 
lokasi yang sesuai 
untuk pencairan dan 
gasifikasi batu bara di 
Kalimantan Selatan 

Kimia, Fisika, Teknik 

Energi berbahan fosil 
semakin lama akan 
semakin menipis dan 
berpotensi menyebabkan 
krisis energi jika tidak 
ditemukan sumber energi 
baru atau energi alternatif 
lain yang tidak dapat 
menutupi kebutuhan 
energi yang semakin 
meningkat.  

Eksplorasi, kajian teoritis 
dan aplikatif untuk 
pengembangan energi 
alternatif berbasis energi 
terbarukan sangat 
diperlukan untuk 
mengatasi kebutuhan 
energi yang semakin 
meningkat dan 
ketersediaan energi fosil 
yang semakin menipis.  

Perlu upaya untuk 
mendapatkan atau 
mengembangkan energi 
terbarukan berbasis 
kekayaan sumber daya 
alam Kalimantan. 

Kajian eksplorasi, kajian 
teoritis dan aplikatif untuk 
pengembangan energi 
terbarukan berbasis 
kekayaan alam Kalimantan 
seperti biodiesel, bioetanol, 
biogas, dan energi alternatif 
lain yang dapat 
diperbaharui. 

Tersedianya data ilmiah 
teoritis dan aplikatif 
pengembangan energi 
terbarukan berbasis 
kekayaan alam 
Kalimantan seperti 
biodiesel, bioetanol, 
biogas, dan energi 
alternatif lain yang dapat 
diperbaharui. 

Kimia, Fisika, Teknik 
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FOKUS 6: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Akhir-akhir ini luasan 
hutan tropis basah, 
termasuk Gambut, 
semakin mengecil dan 
mengkhawatirkan. 
 

Perlu Upaya Reboisasi 
dan Rehabilitasi Hutan 
Trofis Basah  
 

Dilakukan upaya 
Reboisasi dan Rehabilitasi 
Hutan Trofis Basah secara 
integratif yang didukung 
oleh pemerintah pusat, 
daerah, industri dan 
msyarakat lokal. 

1. Kajian Peningkatan 
Upaya Reboisasi dan 
Rehabilitasi Hutan 
Trofis Basah di 
Kalimantan. 

2. Kajian peningkatan 
peran masarakat, 
pemerintah daerah dan 
inbdustri dalam upaya 
reboisasi dan rehabilitasi 
hutan tropis. 

 

1. Adanya informasi 
pemetaan mengenai 
daerah-daerah 
reboisasi hutan trofis 
basah  

2. Meluasnya 
Rehabilitasi Hutan 
Trofis Basah kritis 
dan Gambut di 
Kalimantan Selatan  

 

Kehutanan, PSDAL, 
Pertanian 

Kebakaran hutan 
merupakan bencana 
nasional yang selalu 
terjadi tetapi sulit diatasi. 
Ini selain menimbulkan 
pencemaran lingkungan 
juga menimbulkan  
kerugian bagi industri 
penerbangan, mengganggu 
ketentraman masyarakat 
umum juga mengganggu 
hubungan bilateral dengan 
negara tetangga. 

perlu penanggulangan 
kebakaran hutan yang 
efektif dan efisien. 
 

Perlu upaya untuk 
pengurangan dan 
pembatasan munculnya 
kebakaran dilahan basah  
 

Adanya informasi pemetaan 
mengenai daerah-daerah 
yang berpotensi terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan 
basah. 
 

1. Semakin 
berkurangnya 
kebakaran hutan di 
lahan basah  

2. Meluasnya 
pemanfaatan lahan 
gambut sebagai 
penyerap dan 
penyimpan karbon 
dalam rangka 
mengatasi perubahan 
iklim 

Kehutanan, PSDAL, 
Pertanian 

Konservasi 
Keanekaragaman Hayati  
 

Peningkatan Upaya 
Konservasi pada lahan 
basah/gambut yang 
memiliki keanekaragaman 
hayati yang tinggi  
 

Peningkatan Upaya 
Konservasi pada lahan 
basah/gambut yang 
memiliki keanekaragaman 
hayati yang tinggi  
 

Penyusunan sistem 
informasi kekayaan sumber 
daya hayati di lingkungan 
lahan basah. 
Kajian edukasi pentingnya 
memelihara 
keanekaragaman hayati 
bagi masyarakat. 

1. Adanya upaya yang 
dilakukan oleh Pemda 
setempat dalam 
rangka konservasi 
hutan dan 
penyelamatan aneka 
ragam hayati yang ada 
dihutan  

Kehutanan, PSDAL, 
Pertanian, Biologi. 
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2. Semakin 
berkurangnya Ilegal 
logging yang terjadi 
dihutan Kalimantan 
Selatan  

Beberapa lahan gambut di 
Kalimantan sudah rusak 
akibat salah kelola atau 
salah kebijakan. Misalnya, 
pembukaan lahan gambut 
sejuta hektar, dampak 
kerusakan lingkungan 
masih dapat dirasakan 
hingga sekarang. 

 Restorasi dan 
Rehabilitasi Lahan 
Gambut merupakan 
kebutuhan yang mendesak 
dan perlu dilakukan. 
 

1. Pengembangan 
teknologi tepat guna 
dalam merehabilitasi 
lahan basah/gambut 
yang rusak  

2. Rehabilitasi lahan 
Gambut yang rusak 
karena terbakar 

tersedianya teknologi yang 
dapat digunakan untuk 
merehabilitasi lahan gambut 
akibat kebakaran  
 

Adanya Teknologi tepat 
guna dalam rangka 
merehabilitasi lahan 
basah yang rusak  
 

Kehutanan, PSDAL, 
Pertanian, Biologi. 

FOKUS 7: INFRASTRUKTUR 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Kurangnya infrastruktur 
penunjang dalam 
pembangunan pertanian di 
daerah rawa akan 
berakibat pada rendahnya 
produktivitas dan kualitas 
produk, serta sulitnya 
pemasaran. Jika 
pendapatan penduduk dari 
sektor pertanian rendah, 
maka akan mendorong 
terjadinya alih fungsi 
tanaman pangan ke 
tanaman perkebunan atau 
lahan pertanian ke non 
pertanian, misalnya 
perkebunan. Selain itu, 
migrasi penduduk ke luar 
daerah untuk mencari 

Infrastruktur penunjang 
yang baik dalam 
pembangunan pertanian di 
daerah rawa dapat 
berakibat pada 
peningkatan 
produktivitas, kualitas, 
serta pemasaran produk 
pertanian. 
 

1. Kajian faktor-faktor 
yang dapat menunjang 
sistem infrastruktur 
yang baik di lahan 
basah. 

2. Pengembangan model 
infrastruktur yang 
menunjang sistem tata 
air , transportasi dan 
bangunan di lahan 
basah. 

 

1. Survey Hidrolika dan 
hidrometri dalam rangka 
mendukung proyek 
persawahan pasang surut  

2. Pengkajian dan 
Pengembangan sistem 
tata air dan bangunan 
pengatur air  

3. Prototipe bangunan pintu 
klep di lahan basah  

4. Pengkajian dan 
pengelolaan irigasi 
drainase 

 

Tersusunnya strategi 
pengembangan tata 
ruang dan infrastruktur 
pertanian 

 

Teknik (Teknik Sipil), 
MIPA (Fisika), Pertanian.. 
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sumber pendapatan baru 
juga tidak dapat dihindari. 
Oleh karena itu, 
peningkatan infrastruktur 
dan penataan ruang di 
daerah rawa menjadi 
bagian penting dalam 
upaya mendukung 
kemandirian pangan 
Transportasi memiliki 
peran yang sangat penting 
bagi pembangunan 
wilayah yang mencakup 
berbagai bidang, seperti 
bidang ekonomi, sosial-
budaya, politik, serta 
pertahanan dan keamanan. 
Kondisi fisik dan non-fisik 
(sosial budaya 
masyarakat) wilayah 
Kalimantan memiliki 
kekhasan tersendiri 
sehingga perlu 
pengembangan strategi 
manajemen transportasi 
yang sesuai.   
 

wilayah Kalimantan yang 
memiliki luasan lahan 
basah yang relatif besar 
dan sebagian besar 
penduduk sudah biasa 
menggunakan transportasi 
air untuk berbagai 
keperluannya. Namun 
demikian, masih ada 
sebagian masyarakat yang 
kurang menyadari bahwa 
ada beberapa kegiatan 
justru dapat mengganggu 
kelancaran sistem 
transportasi. Begitu pula 
dengan semakin 
berkembangnya jumlah 
kendaraan bermotor, baik 
roda dua maupun roda 
empat, dengan terbatasnya 
jumlah dan panjang ruas 
jalan ini berpotensi 
menimbulkan kemacetan. 
Sistem atau strategi 
manajemen yang baik 
sangat diperlukan untuk 
mengantisipasi 
kemungkinan terburuk 
moda transportasi baik 

1. Penyusunan data 
informasi berbagai 
faktor yang dapat 
mempengaruhi kulitas  
manajemen transportasi 
darat, air dan udara 
yang sesuai dengan 
kondisi geografis 
wilayah Kalimantan. 

2. Pengembangan Sistem 
Manajemen transportasi 
darat, air dan udara 
yang sesuai dengan 
kondisi geografis 
wilayah Kalimantan. 

 

1. Perilaku bertransportasi 
masyarakat Kalimantan 
Selatan  

2. Keselamatan dan 
keamanan Transportasi  

3. Manajemen Terminal 
Kalimantan Selatan  

4. Manajemen 
Kebandarudaraan di 
Kalimantan Selatan  

5. Manajemen Pelabuhan di 
Kalimantan Selatan  

6. Masterplan Terminal 
Induk di Propinsi 
Kalimantan Selatan  

 

Tersusunnya Sistem 
manajemen transportasi 
darat, air dan udara yang 
sesuai dengan kondisi 
geografis wilayah 
Kalimantan. 
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darat, air dan udara di 
wilayah Kalimantan. 

FOKUS 8: SENI DAN BUDAYA 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Kondisi geografis dan 
keadaan sosial budaya 
masyarakat yang khas 
serta selalu berkembang di 
wilayah Kalimantan telah 
melahirkan nilai-nilai 
sosial dan kebudayaan 
masyarakat yang khas dan 
menarik tetapi juga 
memiliki nilai-nilai yang 
universal. 

Potensi Seni dan budaya 
Banjar jika dikelola 
dengan lebih baik dapat 
menjadi wisata yang 
memiliki daya tarik yang 
lebih tinggi. Selain itu, 
Pengalaman beberapa 
kasus pergesekan budaya 
antar-etnik di beberapa 
wilayah Kalimantan 
menunjukkan perlunya 
meningktakan 
harmonisasi antar-etnik. 
 

1. Kajian Seni dan budaya 
Banjar yang berpotensi 
untuk pengembangan 
wisata daerah. 

2. Kajian pengembangan 
kerajinan Khas 
Kalimantan Selatan  

3. Menggali dan 
mengembangkan 
Potensi Seni dan 
budaya Dayak. 

4. Pengembangan wisata 
daerah di Propinsi 
Kalimantan Selatan. 

5. Perlu meningkatkan 
wawasan persatuan 
antar-budaya dan upaya 
meningkatkan 
kerukunan antar-umat 
beragama. 

1. Kajian mengenai potensi 
Seni dan budaya banjar  

2. Kajian mengenai Potensi 
ekonomi kerajinan 
Sasirangan  

3. Kajian mengenai potensi 
ekonomi kerajinan rotan  

4. Kajian potensi seni 
arsitektur banjar  

5. Kajian Pengaruh agama 
terhadap seni dan budaya 
banjar  

6. Pengembangan wisata 
daerah di Propinsi 
Kalimantan Selatan 

7. Peningkatan wawasan 
persatuan antar-budaya 
dan upaya meningkatkan 
kerukunan antar-umat 
beragama. 

1. Tersedianya data, 
sistem informasi dan 
model pengembangan 
wisata daerah 
berbasis keyaan sosial 
budaya khas 
Kalimantan. 

2. Tersedianya model 
pengembangan 
wawasan nilai-nilai 
universal yang dapat 
mempererat persatuan 
dan kesatuan 
masyarakat 
Kalimantan. 

Sosial-Budaya, Hukum, 
Agama, Psikologi, 
Pendidikan. 

Untuk memasuki 
Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) 
diperlukan upaya-upaya 
yang terencana dan 
berkelanjutan guna 
meningkatkan sinergi, 
khususnya dalam 
meningkatkan dukungan 
kelembagaan birokrasi, 
pembangunan 

1. Integrasi politik-
strategis, integrasi 
ekonomi, integrasi 
sosial budaya  

2. Kemajemukan modal 
keunggulan bersaing 
bangsa  

3. Perlu ada sistem 
peningkatan kinerja 
individu, industri, 
secara terintegrasi dan 

1. Aktualisasi terobosan 
aturan dan kebijakan  

2. Aktualisasi dalam 
membangun sinergi dan 
toleransi dalam konteks 
keindonesiaan  

3. Atualisasi model 
peningkatan daya saing 
industri secara 
terintegrasi dan 
berkelanjutan  

1.  Harmonisasi hukum 
terutama hukum bisnis  

2. Etnisitas, agama, 
komunikasi lintas dan 
fenomena media sosial  

3. Peningkatan daya saing 
organisasi dan industri  

4. Sistem perencanaan 
nasional terpadu tenaga 
kerja nasional  

5. Penguasaan budaya dan 

1. Tersedianya data, 
sistem informasi dan 
model pengembangan 
model dasar-dasar 
komunikasi dan 
bisnis untuk  
masyarakat dalam 
rangka memasuki 
MEA. 

2. Tersedianya model 
pengembangan 

Sosial-Budaya, Hukum, 
Agama, Psikologi, 
Pendidikan, Ekonomi. 
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infrastruktur, 
pengembangkan sumber 
daya manusia, revolusi 
sikap mental serta 
peningkatan akses 
finansial terhadap sektor 
riil yang semuanya 
bermuara pada upaya 
meningkatkan sumber 
daya, SDM, daya saing 
perusahaan, industri dan 
pasar, serta negara dan 
bangsa Indonesia  

berlanjut . 4. Aktualisasi pendidikan 
guru di Indonesia  

5. Aktualisasi sistem 
manajemen nasional 
terpadu perencanaan 
tenaga kerja nasional 
dengan pendidikan  

6. Kurikulum studi 
kawasan yang 
komprehensif   

bahasa asing  
6. Model pendidikan guru 

di Indonesia  
7. Interaksi dinamis 

Indonesia di kawasan 
ASEAN dan Asia Pasifik 

ketrampilan soft skill 
masyarakat 
Kalimantan yang siap 
memasuki MEA. 

FOKUS 9: KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Lahan rawa gambut 
merupakan salah satu 
sumberdaya alam yang 
mempunyai fungsi 
hidrologis dan fungsi 
lingkungan yang penting 
bagi kehidupan seluruh 
mahkluk hidup karena 
secara alami berfungsi 
sebagai cadangan air 
dengan kapasitas yang 
sangat besar dan juga 
berfungsi sebagai sarana 
konservasi 
keanekaragaman hayati, 
tempat budidaya dan 
sumber energi, serta 
memiliki peran yang lebih 
besar lagi terkait dengan 
perubahan iklim global. 

Upaya pengentasan 
kemiskinan masyarakat di 
Lahan basah wajib 
dilakukan. Peningkatan 
Kapasitas Kelembagaan 
dalam pengelolaan lahan 
basah,  Kebijakan dan 
Peraturan terkait dengan 
upaya Pemberdayaan 
Masyarakat dapat 
menunjang peningkatan 
praktek manajemen 
pengelolaan lahan gambut 
yang baik yang kemudian 
dapat mendukung 
kegiatan pariwisata, 
pertanian, perikanan, 
peternakan, kehutanan,  
dan perkebunan dalam 
rangka peningkatan 

1. Pengentasan 
Kemiskinan 
Masyarakat di lahan 
basah. 

2. Mempekuat kapasitas 
kelembagaan dan SDM 
yang terkait dalam 
Pengelolaan Lahan 
Gambut berkelanjutan. 

3. Kajian pengembangan 
dan penguatan 
kebijakan dan 
peraturan yang terkait 
dengan perlindungan 
lahan basah dan 
pengurangan kebakaran  

4. Perkuatan mata 
pencaharian alternatif 
dalam rangka 
meningkatkan 

1. Kajian Pemberdayaan 
Kelompok usaha tani 
dan budi daya tambak 
dalam pengelolaan dan 
penggunaan modal 
usaha. 

2. Strategi komunikasi, 
Peningkatan SDM, 
Kewira usahaan dan 
strategi pemasaran pada 
usaha perikanan di 
Kalimantan Selatan. 

3. Kajian mengenai 
dampak kebakaran hutan 
dilahan gambut dari sisi 
ekonomi  

4. Kajian terhadap regulasi 
mengenai lingkungan 
hidup di Kalimantan 
Selatan  

1. Tersedianya model 
dan strategi upaya 
pengentasan 
kemiskinan 
masyarakat di lahan 
basah. 

2. Tersedianya model 
strategi komunikasi, 
Peningkatan SDM, 
Kewira usahaan dan 
strategi pemasaran 
pada usaha perikanan 
di Kalimantan 
Selatan. 

3. Tersedianya infromasi 
mengenai dampak 
kebakaran hutan di 
lahan gambut dari sisi 
ekonomi  

4. Tersedianya model 

Sosial-Budaya, Hukum, 
Agama, Psikologi, 
Pendidikan, Ekonomi. 
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Nilai penting inilah yang 
menjadikan lahan rawa 
gambut harus dilindungi 
dan dilestarikan. 
Namun demikian, rapuh 
dan marjinalnya lahan 
gambut ternyata 
menyebabkan sebagian 
besar masyarakat yang 
menjaga dan 
menggantungkan hidup di 
lahan gambut mengalami 
kemiskinan. Jika iklim 
global menjadi terjaga 
oleh lahan gambut yang 
lestari, kenikmatannya 
akan dirasakan oleh 
manusia di seluruh dunia.  

kesejahteraan masyarakat. 
 

kemakmuran 
masyarakat. 

5. identifikasi penerapan 
pengelolaan lahan 
gambut terbaik, baik 
untuk pariwisata, 
pertanian, perikanan, 
peternakan, kehutanan, 
perkebunan dalam 
rangka peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat  

6. Dampak Ekonomi dan 
Sosial akibat kebakaran 
hutan  

7. Pengklasteran UMKM 
berdasarkan modal 
usaha dan bidang usaha  

8. Kluster industri 
propinsi Kalimantan 
Selatan. 

5. Identifikasi penerapan 
pengelolaan lahan 
gambut dalam rangka 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
Kalimantan Selatan  

6. Mengkaji seberapa besar 
kerugian negara akibat 
kebakaran hutan  

7. Pemetaan Skim 
Pembiayaan UMKM di 
Provinsi Kalimantan 
Selatan  

8. Pengklusteran UMKM 
di Provinsi Kalimantan 
Selatan  

9. Kluster industri di 
Propinsi Kalimantan 
Selatan. 

regulasi mengenai 
lingkungan hidup di 
Kalimantan Selatan  

5. Teraktulisasinya 
penerapan 
pengelolaan lahan 
gambut dalam rangka 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat di 
Kalimantan Selatan  

6. Tersedianya data 
besar kerugian negara 
akibat kebakaran 
hutan  

7. Terpetakannya Skim 
Pembiayaan UMKM 
di Kalimantan Selatan  

8. UMKM dan Industri 
di Kalimantan Selatan  

9. Telah terkluster 
dengan baik. 

FOKUS 10: INOVASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 

Isu strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset KPI 
Kompetensi 

/Keahlian /Keilmuan 
Sesuai dengan manat 
undang-undang tentang 
sistem pendidikan 
nasional maka setiap 
sistem pendidikan di 
daerah juga harus 
memiliki standar mutu 
yang memenuhi atau 
melampui standar mutu 
nasional. Oleh karenanya, 
perlu disusun suatu 

Standar mutu pendidikan 
di daerah  yang mencakup 
semua komponen standar 
mutu pendidikan harus 
disusun agar dapat 
memenuhi atau melampui 
standar mutu pendidikan 
nasional. 

1. Penyusunan Standar 
proses pembelajaran  

2. Standar kompetensi 
lulusan  

3. Standar Pendidik dan 
tenaga Kependidikan  

4. Standar sarana dan 
prasarana pendidikan  

5. Standar Pengelolaan 
Pendidikan  

6. Standar Pembiayaan 

1. Kajian tentang standar 
mutu pendidikan di 
daerah yang mencakup 
semua komponen 
standar mutu pendidikan 
daerah di masing-
masing satuan 
pendidikan yang dapat 
memenuhi atau 
melampui standar mutu 
pendidikan nasional. 

1. Tersedianya standar 
mutu pendidikan di 
daerah yang 
mencakup semua 
komponen standar 
mutu pendidikan 
daerah di setiap 
satuan pendidikan 
yang memenuhi atau 
melampui standar 
mutu pendidikan 

Pendidikan bidang IPA 
dan Sosial, Ilmu-ilmu 
Dasar (bidang IPA dan 
Sosial).  
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standar mutu pendidikan 
daerah pada masing-
masing satuan pendidikan 
yang ada. 
 

Pendidikan  
7. Standar Penilaian 

Pendidikan  
 

2. Kajian implementasi 
standar mutu pendidikan 
di daerah pada masing-
masing satuan 
pendidikan. 

nasional. 
2. Terimplementasinya 

standar mutu 
pendidikan di daerah 
pada masing-masing 
satuan pendidikan. 

Sehubungan dengan 
keragaman budaya yang 
beragam dan berkembang 
serta kemajuan peradaban 
manusia, teori dalam 
pendidikan terus 
berkembang hingga saat 
ini agar diperoleh model 
dan sistem pendidikan 
yang efektif dan efisien. 
 

Proses pendidikan dan 
pengajaran yang sesuai 
dengan sosial budaya 
masayarakat setempat 
akan lebih efisien dalam 
pelaksanaan dan efektif 
dalam mencapai tujuan 
dan sasaran pembelajaran. 
 

Pengembangan teori  dan 
model pendidikan dan 
pengajaran yang sesuai 
dengan sosial budaya 
masayarakat. 

1. Pengembangan teori  dan 
model pendidikan dan 
pengajaran yang sesuai 
dengan sosial budaya 
masayarakat. 

2. Kajian implementasi 
teori  dan model 
pendidikan dan 
pengajaran yang sesuai 
dengan sosial budaya 
masayarakat. 

1. Pengembangan teori  
dan model pendidikan 
dan pengajaran yang 
sesuai dengan sosial 
budaya masayarakat. 

2. Kajian implementasi 
teori dan model 
pendidikan dan 
pengajaran yang 
sesuai dengan sosial 
budaya masayarakat. 

Pendidikan bidang IPA 
dan Sosial, Ilmu-ilmu 
Dasar (bidang IPA dan 
Sosial). 
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BAB V 

RENCANA PENDANAAN PENELITIAN 

 
Setelah peta jalan penelitian selesai disusun, akan dilaksanakan diseminasi dan 

sosialisasi baik di tingkat fakultas maupun di tingkat rektorat. Setelah dokumen 

disosialisasikan kepada semua pihak terkait diharapkan terdapat sinkronisasi antara isu 

strategis yang disusun oleh masing-masing pihak dengan topik penelitian yang akan di kaji.  

Dengan demikian masing-masing pihak dapat menganggarkan kegiatan yang sesuai dengan 

Topikk penelitian tersebut. Dengan kata lain anggaran untuk implementasi penelitian 

menjadi tanggung jawab masing-masing insatansi/lembaga yang menjadi pelaksana.  

Mekanisme pendanaan akan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga dapat 

berfungsi sebagai dana yang dapat diprediksi dan memungkinkan untuk direalisasikan bagi 

kepentingan implementasi strategi.  Mekanisme pendanaan ini dapat berupa kumpulan dari 

sumberdaya keuangan, dengan berdasarkan skema yang dapat dikelola secara bersama.  Di 

bawah payung strategi ini mekanisme dan opsi-opsi untuk meningkatkan kemungkinan 

mendapatkan dana yang kontinyu untuk implementasi strategi ini akan terus menerus digali 

dan dikembangkan.  Adapun sumberdana penelitian dapat diperoleh antara lainn dari hibah 

riset swasta, pemerintah dan butuh kerja sama institusi.  Adapun estimasi sumber dana 

penelitian yang dibutuhkan selama periose 2016-2020 adalah sebagai berikut:  
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Tabel 5.1 Rencana pendanaan penelitian tahun 2016-2020 
 

FOKUS 1: KEMANDIRIAN PANGAN 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun Pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) Total  
Biaya 

Prosen 
tase 
(%) 

Sumber Dana 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pengelolaan lahan basah 
terpadu 

1. Strategi kebijakan pengembangan 
Pertanian dan perikaana di Kalimantan 
Selatan 

 100 200 200 300 800 1.18 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Kajian pengembangan sistem usaha tani 
dan perikanan di kawasan lahan basah 
secara berkelanjutan 

400 350 250 200 200 1400 2.06 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Kajian mengenai teknologi pemanfaatan 
dan pengelolaan lahan basah untuk 
mendukung usaha pertanian dan 
perikanan di Kalimantan Selatan 

500 300 250 250 300 1600 2.36 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

2 Ketahanan Pangan 1. Kajian air baku untuk tambak di 
Kalimantan Selatan 

  300 300 400 1000 1.47 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Inventarisasi jenis tanaman pertanian, 
hutan rawa  spesifik untuk lahan basah 

  200 250 300 750 1.11 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Kajian mengenai potensi pengembangan 
jenis pangan di Kalimantan Selatan 

400 350 200 250  1200 1.77 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Kajian mengenai pengembangan spesies 
ikan yang mampu beradaptasi di 
perairan umum Kalimantan Selatan 

550 200 200 200 300 1450 2.14 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Kajian mengenai inventarisasi dan 
pengamanan plasma nuftah di daerah 
lahan basah Kalimantan Selatan 

250 100 100 250 300 1000 1.47 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  6. Potensi dan pengelolaan sumberdaya 
perikanan tangkap di lahan Basah 
Kalimantan Selatan 

200 100 200 200 300 1000 1.47 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  7. Sistem dan Kebijakan Pengelolaan 
Sumberdaya Perikanan di Lahan Basah 
Kakimantan Selatan Secara 
Berkelanjutan  

100 200 100 300  700 1.03 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 
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3 Adaptasi dan Antisipasi 
Sistem Pangan terhadap 
iklim 

1. Pengembangan model prediksi 
perubahan iklim terhadap produksi 
tanaman pangan dan potensi perikanan 

 200 200 200 200 800 1.18 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Pemodelan respon tanaman pangan 
terhadap perubahan iklim 

 200 200 200 200 800 1.18 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Pola musim  ikan terhadap perubahan 
iklim 

100 200 200 200 200 900 1.33 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Pengembangan pola pertanian, pertanian 
dan perikanan tangkap terhadap emisi 
dan penyerapan karbon 

100 200 200 200 200 900 1.33 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Pengembangan tekknologi pertanian, 
peternakan dan perikanan untuk 
Keberlanjutan Usaha / Industri  

100 200 200 200 200 900 1.33 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 1 (jutaan rupiah) 2700 2700 3000 3400 3400 15200   

FOKUS 2: PERTANIAN DI LUAR PANGAN (AGRICULTURE BEYOND FOOD) 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun Pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) Total  
Biaya 

Prosen 
tase 
(%) 

Sumber Dana 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Roadmap Agribisnis 
Kalimantan Selatan 

1. Roadmap Agribisnis provinsii 
Kalimantan Selatan 

 200 125 200 400 925 1.36 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 Pemetaan Pengolahan dan 
Pemasaran Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan 
di kalimantan Selatan 

2. Pemetaan Pengolahan dan Pemasaran 
Pertanian, Peternakan dan Perikanan di 
kalimantan Selatan 

 200  250 400 850 1.25 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Pengolahan kelapa sawit 500 300 250 170 300 1520 2.24 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Terminal Agribisnis 500 300 250 175 200 1425 2.10 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Ekspor Impor  150 175 300 400 1025 1.51  
Jumlah Fokus 2 (jutaan rupiah) 1000 1150 800 1095 1700 5745   
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FOKUS 3: MATERIAL FUNGSIONAL 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pengembangan material 
fungsional yang 
mendukung pengelolaan 
lahan basah 

Pengembangan material fungsional untuk 
lahan basah 

500 300 300 225 200 1525 2.25 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  Modifikasi material fungsional untuk 
meningkatkan produksi peternakan, 
pekerbunan dan perikanan 

500 300 400 225 200 1625 2.40 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  Modifikasi material funsgional untuk 
teknologi pengolahan hasil peternakan, 
pekerbunan, dan perikanan 

550 300 400 250 200 1700 2.51 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 3 (jutaan rupiah) 1550 900 1100 700 600 4850   

FOKUS 4: TEKNOLOGI KESEHATAN DAN OBAT 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun Pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 
2016 2017 2018 2019 2020 

 Peningkatan Kualitas gizi 
dan kesehatan masyarakat 

1. Kajian mengenai usaha peningkatan 
kesadaran masyarakat tentang hidup 
sehat 

   175 300 475 0.70 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Kajian mengennai efektifitas dan 
efisiensi SKPG terhadap peran serta 
masyarakat 

  150 175 250 575 0.85 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 Pengendalian penyakit 
menular dan tidak menular 
serta penyehatan 
lingkungan 

3. Pengembangan model penyehatan dan 
peningkatan perilaku hidup bersih dan 
sehat melalui sosialisasi 

 150 175 300 400 1025 1.51 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 Pemanfaatan obat 
tradisional yang bersumber 
dari hutan rawa dan lahan 
basah di wilayah 
Kallimantan Selatan 

4. Faktor faktor yang mempengaruhi 
perilaku penyimpanggan dalam 
masyarakat 

   150 375 525 0.77 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Pengkajian etnobotani dan 550 400 400 175 300 1825 2.69 Ristek & Dikti /Pemda / 
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etnofarmakologi dalam rangka 
pemanfaatan jamu di Kalimantan 
Selatan 

Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 4 (jutaan rupiah) 550 550 725 975 1625 4425   

FOKUS 5: ENERGI BARU DAN TERBARUKAN 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun Pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) 
Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 

2016 2017 2018 2019 2020    
1 Karakteristik dan 

Teknologi Pengolahan 
Batu Bara 

1. Sistem informasi cadangan dan 
karakteristik batu bara di Kalimantan 
Selatan 

   250 250 500 1.13 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Pengaruh blendeng dan upgrading 
terhadap karakteristik Batubara di 
Kalimantan Selatan 

   250 250 500 1.13 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Kajian mengenai pemanfaatan dan 
pengembangan teknologi pembakaran 
batubara dan gasifikasi di Kalimantan 
Selatan 

450 400 350 250 250 1700 3.86 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Studi mengenai pengelolaan lahan 
batubara di Kalimantan Selatan 

300 300 350 250 250 1450 3.29 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Sistem Pengelolaan lahan dan 
lingkungan bekas tambang batu bara di 
Kalimantan Selatan 

400 400 350 250 250 1800 4.08 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  6. Kajian mengenai kebutuhan teknologi 
pemanfaatan batu bara 

400 400 350 250 250 1800 4.08 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 5 (jutaan rupiah) 1550 1500 1400 1500 1500 7450   

FOKUS 6: SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) 
Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 

2016 2017 2018 2019 2020    
1 Penanggulangan  

Kebakaran Hutan 
Pemetaan Luas sebaran lahan Gambut dan 
Kandungan Karbon di Provinsi 
Kalimantan Selatan 

   200 200 400 0.59 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

2 Konservasi 
Keanekaragaman Hayati 

Strategi pengelolaan ekosistem perairan 
dan perikanan di Kalimantan Selatan 

  100 200 200 500 0.74 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 
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3 Restorasi dan Rehabilitasi 
lahan basah 

Kajian Swam Rancing / Fish Home untuk 
kelestarian sumberdaya perikanan di 
perairan rawa 

  100 200 300 600 0.88 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

4 Restorasi dan Rehabilitasi 
lahan basah 

Kajian mengenai peranan ekosistem lahan 
basah  terhadap perubahan iklim 

150 150 100 250 250 900 1.33 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

5 Lahan Basah dan 
Perubahan Iklim 

Teknologi restorasi dan rehabilitasi 
ekosistem lahan basah berkelanjutan 

150 150 200 200 400 1100 1.62 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

6 Penanggulangan  
Kebakaran Hutan 

Pemetaan Luas sebaran lahan Gambut dan 
Kandungan Karbon di Provinsi 
Kalimantan Selatan 

200 200 300 200 200 1100 1.62 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 6 (jutaan rupiah) 500 500 800 1250 1550 4600   

FOKUS 7. INFRASTRUKTUR 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) 
Total  
Biaya 

Prosent
ase 
(%) 

Sumber Dana 

2016 2017 2018 2019 2020    
 Pengembangan sistem tata 

air, transportasi dan 
bangunan 

1. Survey Hidrolika dan hidrometri dalam 
rangka mendukung proyek parsawahan 
pasang surut 

150 450 200 200 200 1200 1.77 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Pengkajian dan pengembangan sistem 
tata air dan bangunan pengatur air 

   300 300 600 0.88 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Prototipe bangan pintu klep lahan basah 150 400 200 200 350 1300 1.92 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Pengkajian dan pengelolaan irigasi 
drainasi 

150 300 200 200 250 1100 1.62 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Inventarisasi dan pengkajian prototipe, 
stabillitas dan kelayakan teknis sarana 
penangkapan ikan di perairan umum 

150 300 375 320 200 1345 1.98 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  6. Pengkajian parameter hidrostatis jukung 
sarana transportasi di perairan  Sungai 
Kalimantan Selatan  

 400 375 350 300 1425 2.10 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 7 (jutaan rupiah) 600 1850 1350 1570 1600 6970   
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FOKUS 8: KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) 
Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 

2016 2017 2018 2019 2020    
1 Pengentasan Kemiskinan, 

kesejahteraan masyarakat, 
ekonomi dan sosial budaya 

1. Kajian pemberdayaan kelompok usaha 
tani, budidaya tambak dan nelayan 
dalam pengelolaan dan penggunaan 
modal usaha 

150 150 250 150 300 1000 1.47 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  2. Strategi, komunikasi, peningkatan 
SDM, Kewirausahaan dan strategi 
pemasaran pada usaha pertanian, 
peternakan  dan perikanan  Kalimantan 
Selatan 

   150 200 350 0.52 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Kajian mengenai dampak kebakaran 
hutan di lahan gambut dari sisi ekonomi 

 225  250 300 775 1.14 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Kajian terhadap regulasi mengenai 
lingkungan hidup di Kalimanatn Selatan 

 150  250 300 700 1.03 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Identifikasi pemanfaatan dan 
pengelolaan lahan basah dalam rangka 
peningkatan  

 150  250 300 700 1.03 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  6. Pemetaan skim pembiayaan usaha 
(UMKM) di provinsi Kalimantan 
Selatan 

  200 200 300 700 1.03 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  7. Pengklusteran UMKM di Kalimantan 
Selatan 

  200 200 300 700 1.03 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  8. Klaster Industri di Kalimantan Selatan   200 250 300 750 1.11 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 8 (jutaan rupiah) 150 675 850 1700 2300 5675   

FOKUS 9: SENI DAN BUDAYA 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 
2016 2017 2018 2019 2020 

 1.Potensi Seni dan budaya 
dasar 

1. Kajian mengenai potensi seni dan 
budaya banjar 

  200 200 400 800 1.18 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 2.Potensi Kerajinan 2. Kajian mengenai potensi ekonomi 100 100 150 200 300 850 1.25 Ristek & Dikti /Pemda / 
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Tangan di Kalimantan 
Selatan 

kerajinan Sasirangan Instansi lain yang terkait 

 3.Pengaruh agama terhadap 
budaya banjar 

3.Kajian mengenai potensi ekonomi 
kerajinan 

100 100 175 200 300 875 1.29 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 4.Potensi Seni dan budaya 
Dayak 

4.Kajian potensi seni arsitektur banjar 100 100 300 200 300 1000 1.47 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 5. Pengembangan Wisata 
Daerah 

5. Pengembangan wisata daerah di 
provinsi Kalimantan Selatan 

100 100 250 200 300 950 1.40 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  6.Pengaruh agama terhadap seni dan 
budaya banjar 

100 100 150 180 300 830 1.22 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 9 (jutaan rupiah) 500 500 1225 1180 1900 5305   

FOKUS 10: INOVASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN 

No Tema Riset Topik Penelitian/Sub Tema 
Tahun pelaksanaan dan biaya 

(dalam jutaan) Total  
Biaya 

Prosent
ase (%) 

Sumber Dana 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Pengembangan mutu 
pendidikan 

1. Standar mutu pendidikan 100 75 200 200 300 875 1.29 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

 Peningkatan Mutu 
pendididkan 

2. Standar proses pembelajaran 100 75 200 200 400 975 1.44 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  3. Standar kompetensi lulusan 100 75 100 160 300 735 1.08 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  4. Standar pendidikan dan tenaga 
kependidikan 

100 75 200 200 300 875 1.29 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  5. Standar sarana dan prasarana pendidikan 100 75 200 250 300 925 1.36 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  6. Standar pengelolaan pendidikan 100 75 100 200 300 775 0.15 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  7. Standar pembiayaan pendidikan 100 75 200 200 300 875 1.29 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  8. Standar Penilaian Pendidkan 100 75 100 200 300 775 1.14 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

  9. Pengembangan teori dalam pendidikan 100 75 100 200 300 775 1.14 Ristek & Dikti /Pemda / 
Instansi lain yang terkait 

Jumlah Fokus 10 (jutaan rupiah) 900 675 1400 1810 2800 7585   



Rencana Induk Penelitian, Universitas Lambung Mangkurat                61 

BAB 6. PENUTUP 

Rencana Induk Penelitian Universitas Lambung Mangkurat (RIP Unlam) tahun 

2016-2020 merupakan arahan dan kebijakan bagi para dosen yang notabene juga peneliti 

(baik secara perorangan, tim dari fakultas, maupun tim dari pusat-pusat) untuk  

1) mampu menghasilkan penelitian-penelitian berkualitas sesuai dengan prioritas dan 

fokus penelitian Unlam dengan unggulan lingkungan lahan basah, 

2) terus-menerus mengembangkan dan memperbarui peta jalan penelitian sebagai 

langkah untuk memunculkan kompetens keilmuannya melalui luaran bermutu; 

minimal dalam bentuk artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional bereputasi (terindex yang tentunya diakui oleh Kemenristekdikti) atau 

yang lebih tinggi berupa Kekayaan Intelektual (termasuk paten).  

  Dampak dari penelitian dengan luaran berkualitas tentu tidak hanya pengakuan atas 

kompetensi dosen bersangkutan, tetapi juga penilaian positif terhadap Unlam. Lulusan 

Unlam akan diakui oleh pengguna dan dapat dengan mudah mendapat atau bahkan lebih 

dari itu, menciptakan lapangan pekerjaan yang menyejahterakan masyarakat luas.  

 Pada kesempatan ini, Tim Penyusun sangat berharap bahwa para dosen atau 

peneliti Unlam dapat meningkatkan terus menerus penelitiannya agar klaster LPPM Unlam 

yang sudah naik dari Madya ke Utama pada tahun 2016 tidak kembali turun. Klaster sudah 

seharusnya dinaikkan ke posisi lebih tinggi, Mandiri. Selain itu, keterlibatan dan 

kesungguhan seluruh sivitas akademika Unlam sangat diharapkan agar cita-cita Unlam 

sebagai universitas riset tingkat dunia atau universitas unggulan lahan basah di tingkat Asia 

Pasifik terwujud. Amin. 


