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Kata Pengantar 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mengajarkan manusia sebuah ilmu pengetahuan 

dari yang tidak tahu menjadi tahu dan telah memberikan manusia wahyu yang pertama yaitu 

akal. Akal sebagai sumber inspirasi telah membimbing manusia untuk menumbuhkan rasa 

keingintahuan dan sebagai sumber dasar yang membimbing manusia kepada hakikat 

penciptanya. 

Selanjutnya, Rencana strategis penelitian ini disusun sebagai sebuah tindak lanjut dari 

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2015 tentang penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Penelitian seperti yang disebutkan dalam PMA diatas adalah kegiatan yang 

dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, 

data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip ilmiah, 

manfaat, etika dan norma agama, akdemik, kebebasan, kebaikan dan tentunya harus inovatif. 

Penelitian di Perguruan Tinggi Keagamaan dimaksudkan untuk mengembangkan penelitian 

keagamaan serta menopang ilmu pengetahuan dimana dalam konsep keislaman ilmu 

keagamaan islam dan ilmu umum merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan. 

Arah penelitian Perguruan Tinggi Keagamaan Islam seperti yang tertuang dalam keputusan 

Dirjen nomor 4398 tahun 2015 tentang pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dimaksudkan untuk 

mengembangkan kegiatan penelitian yang berbasis pada isu-isu aktual kontemporer yang 

berkaitan dengan sosial keagamaan masyarakat Indonesia, penelitian berbasis integrasi 

keilmuan, penelitian berbasis potensi untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atau 

paten, penelitian berbasis kolaborasi dengan masyarakat serta penelitian yang berbasi mikro 

dan makro ekonomi dunia usaha.  Sedangkat output dari hasil penelitian diatas diharapkan 

mampu dipublikasin pada jurnal jurnal ilmiah baik yang terakreditasi nasional maupun 

akreditasi internasional. 

Penelitian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang diarahkan kepada penelitian 

berbasis keilmuan keagamaan dalam rangka menopang ilmu-ilmu eksak. Karena mau tidak 

mau, setelah bermetamorfosa dari IAIN menjadi UIN pada 2014 yang lalu, kehadiran 

perguruan tinggi keagamaan Islam yang berbasis riset merupakan sebuah kebutuhan pokok 

nawa cita serta keinginan founding father bangsa Indonesia yang ingin melihat agama semata 

tidak hanya an sich pada hal-hal ritual, tetapi Islam secara lebih mendalam yakni mampu 

menjawab tantangan-tanganan dan problematika keumatan ke depan. Untuk melaksanakan 

tugas pokok serta fungsi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

maka perlu disusun Rencana Strategis Penelitian UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015-

2019. Dalam kesempatan ini tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah meluangkan waktunya untuk terlibat dalam penyusunan buku Renstra ini. 

Masukan serta kritikan yang mengarah kepada perbaikan buku ini sangat kami harapkan dari 

semua pihak. 

Palembang, 02 Januari 2015 

Kepala Puslit 
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Dokumen formal 

Rencana Strategis 

Penelitian yang memuat 

landasan 

pengembangan, peta 

jalan penelitian, sumber 

daya (termasuk alokasi 

dana penelitian internal), 

sasaran program 

strategis dan indikator 

Kinerja, serta 
berorientasi 
Pada daya saing 

internasional. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Penelitian sebagai salah satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi menjadikan UIN Raden 

Fatah Palembang bercita-cita menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Keinginan tersebut 

termanifestasi dalam statuta visi misi UIN Raden Fatah Palembang  yaitu menjadi perguruan 

tinggi yang berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Tidak 

bisa ditawar lagi, jika sebuah universitas ingin melambung di level internasional, maka 

risetlah salah satu jawabannya. Dalam hal upaya pencapaian tingkat lokal dan nasional, 

perlbagai upaya untuk menjadi good university governance telah dilakukan. Salah satu upaya 

tersebut adalah dengan membangun relasi baik dengan Institusi pemerintahan sebagai mitra 

penelitian dan pengabdian dan juga dengan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun 

swasta sebagai penunjang akademik. 

 Dalam tingkat nasional, untuk menyokong terwujudnya higher education long term 

strategy, beberapa strategi telah dirumuskan seperti yang terdapat dalam visi misi Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Raden Fatah Palembang yaitu 

industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. 

Kerjasama dengan user’s dalam hal ini sangat dikedepankan karena akan menghadirkan 

universitas akomodatif terhadap kebutuhan dilingkungan sekitarnya. Sedangkan dalam 

tingkat internasional, terutama dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asean, 

keinginan menjadi universitas dengan hasil riset dan alumni yang mampu berdaya saing 

ditingkat ASEAN sangat dibutuhkan dan upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan peran 

serta dosen dan mahasiswa dalam melakukan riset dan pengabdian kepada masyarakat. 

 Penyusunan rencana strategis penelitian ini dalam rangka menjawab kebutuhan dan 

peluang-peluang diatas. Untuk itu, dibutuhkan vis misi yang mengarah kepada university 

competitiveness serta pengukuran terhadap langkah-langkah strategis dan tepat guna. 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pusat Peneltian dan 

Penerbitan berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan penelitian UIN Raden Fatah 

Palembang dengan mengedepankan optimisme dan tumbuhnya budaya akademik di UIN 

Raden Fatah Palembang yang berbasis riset. 
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1.2 Riset Unggulan dan Maping 

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang menjadi acuan serta pedoman dalam 

penyelengaraan penelitian keagamaan Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam sesuai dengan arah dan prioritas utama kerangka kebijakan pembangunan nasional 

dengan tujuan membuat agenda riset keagamaan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat 

destinasi studi Islam, keragaman dan integrasi ilmu keagamaan dan ilmu umum.  Agenda 

riset keagamaan juga disusun untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis 

Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan dengan memetakan 

tema-tema yang perlu diteliti oleh Perguruan Tinggi Keagamaan ke depan. 

Selain itu Permenag RI, telah merumuskan tiga kategori penelitian unggulan, yaitu : 

1) penelitian unggulan interdisipliner yang merupakan penelitian berbasis isu-isu 

kontemporer dan penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 2) penelitian 

unggulan nasional sebagai penelitian kebutuhan nasional yang mencakup penelitian bebasis 

potensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/hak paten, penelitian bersama atau 

berkolaborasi dengan masyarakat, dan penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia 

usaha/industri; dan 3) penelitian unggulan internasional sebagai penelitian kebutuhan 

internasional, yakni penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik 

tertentu sebagai keunggulan universitas yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun 

pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Topik-topik dan atau basis-basis penelitian atau tema-tema besar penelitian unggulan 

di atas, perlu dibuatkan pata jalan (roadmap) penelitian untuk tahapan pencapaian tahun 

2015-2019. Tahun 2016-2017 tahap awal unggulan tingkat Asia Tenggara (persiapan dana 

sharing). Peta jalan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Tahun 2015-2016 tahap 

awal penelitian unggulan Asia Tenggara (komunikasi kerjasama dana sharing dalam 

penelitian); 2) Tahun 2017-2018 tahap pengembangan keunggulan tingkat Asia Tinggara 

(pelaksanaan MoU dana sharing dalam penelitian); dan 3) Tahun 2019-2020 tahap 

pengakuan keunggulan tingkat Asia Tenggara dan tahap penelitian unggulan tingkat ASEAN 

(pelaksanaan penelitian melalui dana hibah luar negeri). 

Untuk itu, pengukuran serta maping penelitian dilihat dari materi penelitian dasar dan 

materi penelitian terapan dirumuskan sebagai berikut: 1) Materi penelitian dasar, yaitu tahun 

2010-2015 tahap deskriptif, tahun 2016-2018 tahap pengembangan teori, dan tahun 2018-

2020 tahap penemuan teori baru; dan 2) Materi penelitian terapan, yakni tahun 2010-2015 

tahap research and development (R&D), tahun 2016-2018 tahap pengembangan IPTEK dan 

inovasi di masyarakat, tahun 2018-2020 tahap penemuan produk dan peluang pasar (market). 

Maping penelitian dirumuskan dengan mengikuti tahapan pengembangan UIN Raden 

Fatah Palembang pada borang AIPT, yakni: 1) Tahun 2004-2009 tahap institutionalitation, 2) 

Tahun 2010-2014 tahap strenghtening institutions, 3) Tahun 2015-2019 tahap developing 

institutions, 4) Tahun 2020-2024 take off stage institutions, dan 5) Tahun 2025-2029 tahap 

international participation. Tahapan ini dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan 

baru pada peraturan yang lebih tinggi. 
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1.3 Arah Kebijakan Bidang Penelitian 

a. Arah Kebijakan Penelitian Nasional 

 

UIN Raden Fatah Palembang berusaha mengarahkan kebijakan bidang penelitiannya searah 

dengan kebijakan dan strategi Nasional tahun 2015-2019. Negara Republik Indonesia 

menekankan pentingnya inovasi, daya saing di tingkat global, dan keunggulan pada tahun 

2015-2019. Kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang terkait dengan kegiatan riset ialah: 1) 

Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset 

inovatif; 2) Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama 

perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan 3) 

Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut: a) Fasilitasi perguruan 

tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata 

kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik; b) Penguatan institusi 

perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu 

sebagai perwujudan mission differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) 

Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized 

budget), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan 

program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) Perencanaan skema pendanaan yang 

memanfaatkan sumber-sumber pembiaayaan alternatif harus dilakukan dengan 

mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-universitas-industri. 

 

b. Arah Kebijakan Penelitian Kementerian Agama RI 

Arah kebijakan dan sasaran strategis (impact) pendidikan tinggi Islam sesuai dengan Rencana 

strategis Kementerian Agama RI adalah meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing. 

Target kinerja sasaran strategis tersebut diarahkan antara lain pada pencapaian sasaran 

program (outcome) pendidikan tinggi Islam, yakni meningkatnya jumlah dosen profesional 

bagi penguatan program studi (prodi) khususnya untuk memnuhi rasio dosen dan mahasiswa. 

Untuk mencapai sasaran outcome tersebut, kegiatan diarahkan antara lain pada pencapaian 

sasaran (output) kegiatan bidang penelitian, yaitu peningkatan penilitian yang berkualitas. 

Untuk mencapai sasaran output tersebut, kegiatan penelitian yang bermutu diarahkan pada 

pencapaian sasaran berikut: 1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset, dan 2) 

meningkatnya kualitas hasil inovasi pendidikan tinggi Islam, yang ditandai dengan, yaitu: a) 

Jumlah riset/penelitian; a) Jumlah jurnal terakreditasi nasional; c) Jumlah jurnal terakreditasi 

internasional (terindex scopus); d) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten; dan e) 

Jumlah hasil inovasi pada perguruan tinggi Islam. 

 

c. Arah Kebijakan Peneltian UIN Raden Fatah Palembang 

Arah Kebijakan Peneltian UIN Raden Fatah Palembang diarahkan menjadi perguruan tinggi 

yang unggul dan kompetitif berbasis riset dalam mengintegrasikan keilmuan Islam dan 

umum. Untuk itu beberapa upaya yang dilakukan UIN Raden Fatah Palembang dengan 

meningkatkan kuantitas, mutu penelitian serta publikasi ilmiah termasuk peningkatan jumlah 
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karya ilmiah dosen yang telah memiliki hak kekayaan intelektual/paten. Tahun 2019 

ditargetkan tidak kurang dari 80 penelitian dihasilkan oleh dosen UIN Raden Fatah 

Palembang. Selain itu diharapkan pada tahun 2019 tidak kurang dari 20 artikel dosen UIN 

Raden Fatah Palembang dimuat di jurnal internasional yang terindeks scopus. Adapun 

indikator yang diupayakan terwujud pada tahun 2019, antara lain: 85% jurnal mendapat 

akreditasi nasional; 1 jurnal internasional pada bidang kajian keislaman dan kajian Ipteks 

yang terindeks oleh lembaga indexing internasional yang diakui (SCOPUS); seluruh program 

studi dan institusi terakreditasi dengan nilai minimal B sebanyak 70% prodi dan A sebanyak 

30% dan meningkatnya nilai AIPT menjadi A; peningkatan 70% jumlah penelitian dosen dan 

mahasiswa, baik penelitian inidividual maupun kelompok; peningkatan 50% publikasi ilmiah 

dosen dan mahasiswa, baik melalui jurnal ilmiah terakreditasi, buku daras, media massa, 

maupun melalui jurnal online; 60% pembelajaran mata kuliah menggunakan hasil penelitian 

dosen pengampu atau teaching team; 70% laboratorium dan perpustakaan sesuai dengan 

kebutuhan pengembangan program studi; 80% layanan perpustakaan menggunakan digital 

system berbasis ICT; terselenggara event-event ilmiah internasional; dan naiknya peringkat 

UIN Raden Fatah Palembang secara bertahap menuju peringkat yang lebih baik baik 

ditingkat nasional maupun internasional. 
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BAB II 

KONDISI OBJEKTIF PENELITIAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG 

 

2.1 Tantangan Penelitian  

Selama beberapa tahun hingga 2015 pertumbuhan publikasi internasional Indonesia mencapai 

263,27 persen. Publikasi internasional Indonesia pada 2015 mencapai 8.263 artikel ilmiah 

(peringkat 4 Asia Tenggara). Indonesia menargetkan menggantikan Malaysia menjadi negara 

Asia Tenggara dengan jumlah publikasi internasional terbanyak. Dukungan kebijakan 

penelitian ditingkat nasional tentunya akan mendorong kemajuan pada bidang penelitian baik 

yang dilakukan di Lembaga Penelitian negara maupun pada perguruan tinggi. Selain itu, 

dukungan melalui skema pendanaan 30 persen melalui mekanisme DIPA dan peningkatan 

jumlah dosen yang melakukan penelitian akan menjawab tantangan dan kebutuhan penelitian 

di era industri. 

 

2.2 Peluang Penelitian 

 

Peluang penelitian selain dengan melalui skema pendanaan 30 persen pada BPOTN melalui 

mekanisme dana DIPA juga bisa berkolaborasi dan bekerjasama baik dengan universitas-

universitas di negara lain mapun dengan lembaga lembaga penelitian internasional. Skema 

seperti ini akan meningkatkan serta membuka akses peluang penelitian lebih bervariatif. 

Selain itu, ke depan diharapkan terbukanya akses kerjasama penelitian dengan dunia usaha 

atau industri dan masyarakat. Kebutuhan pemerintah, dunia industri atau usaha akan 

membuka peluang kerjasama penelitian dengan UIN Raden Fatah Palembang semakin 

terbuka lebar. 

 

2.3 Tujuan, Cita-cita dan Harapan Penelitian 

 

Peningkatan kerjasama strategis dengan berbagai institusi seperti yang sudah dijelaskan 

diatas dapat mengantarkan kepada tujuan dan cita-cita penelitian yang telah dirumuskan oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Raden Fatah 

Palembang. Hasil-hasil penelitian yang relevan, sesuai atau berkonektivitas dengan 

kebutuhan pemerintah, dunia usaha atau industri dan masyarakat yang dihasilkan oleh 

dosen/peneliti UIN Raden Fatah Palembang secara tidak langsung telah menjadikan UIN 

Raden Fatah Palembang ke depan menjadi universitas yang berbasis riset. 

 

2.4 Hasil Penelitian 

 

 

Sebagai perguruan tinggi negeri dibawah naungan Kementerian Agama RI yang menerapkan 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), kinerja UIN Raden Fatah Palembang 

dinilai berdasarkan pencapaian Indikator Kenerja Utama (IKU) yang disepakati bersama 

antara Rektor UIN Raden Fatah Palembang dengan Kementerian Keuangan RI. Sasaran 

pencapaian kinerja penelitian dan publikasi dicanangkan sebagai sasaran mutu penelitian dan 

penerbitan UIN Raden Fatah Palembang.  
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Untuk mencapai sasaran mutu yang terkait dengan kinerja penelitian, setiap tahun 

UIN Raden Fatah Palembang mengalokasikan sejumlah dana untuk membiayai penelitian dan 

publikasi.  
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BAB III 

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN TAHUN 2015-2019 

 

3.1 Visi Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Fatah Palembang 

Menjadi pusat penelitian yang unggul, terpercaya, mandiri, berstandar internasional, 

berwawasan kebangsaan dan berkarakter islami di bidang penelitian  

 

3.2 Misi Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Fatah Palembang 

1. Meningkatkan kemampuan dan peran serta dosen dan mahasiswa dalam penelitian 

2. Mengembangkan pemanfaatan IPTEK serta budaya yang berkualitas dan inovatif 

3. Meningkatkan kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat 

4. Mengembangkan dan mewujudkan produk produk unggulan hasil penelitian dan 

pemberdayaan pada masyarakat 

5. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan dan publikasi ilmiah dalam media jurnal 

penelitian yang terakreditasi secara nasional dan internasional 

6. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan paten dan hak kekayaan intelektual  

7. Mendorong industrialisasi pedesaan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi tepat guna. 

 

3.3 Strategi Pengembangan 

1. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan penerbitan  

2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian  

3. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta  

4. Pengembangan Infrastruktur Penelitian  

 

3.4 Arah, Tujuan dan Indikator Capaian Penelitian 

Arah dan tujuan serta indikator pencapaian Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN 

Raden Fatah Palembang diuraikan sebagaimana dalam penjelasan tabel di bawah ini. 

 

Arah strategi pengembangan Tujuan pengembangan Indikator pencapaian 

1. Revitalisasi kebijakan dan 

penyusunan rencana kegiatan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

Memastikan adanya 

sistem tata kelola 

penelitian dan penerbitan 

yang relevan dengan 

kebutuhan masyarakat  

 

a. Adanya kebijakan yang 

mendukung tata kelola 

penelitian dan penerbitan 

yang profesional, 

akuntabel dan transparan. 

b. Adanya sistem 

perencanaan, monitoring 

dan evaluasi untuk 

memastikan kualitas 

penelitian yang relevan 
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dengan perkembangan 

IPTEK, akademik dan 

masyarakat.  

c. Adanya sinergitas 

stakeholders kunci 

kebijakan universitas 

dalam mendorong iklim 

penelitian yang kondusif 

sehingga tercipta 

penelitian yang unggul 

dan inovatif 

 

 

2. Penguatan kapasitas SDM 

penelitian 

2.1 Memastikan adanya 

sistem yang kuat 

didukung dengan staf 

yang handal dalam 

penelitian 

a. Adanya staf pendukung 

tata kelola penelitian yang 

kompeten di tingkat 

universitas dan fakultas. 

b. Adanya kolaborasi antar 

staf pendukung tata kelola 

penelitian di tingkat 

universitas dan fakultas.  
  
 

2.2 Peningkatan kapasitas 

dosen peneliti melalui 

kerja sama antar 

universitas atau lembaga 

penelitian yang memiliki 

keunggulan dalam isu 

tertentu.  

 

a. Sejumlah dosen peneliti 

melakukan penelitian 

sesuai dengan kompetensi 

yang dimiliki.  

b. Sejumlah dosen peneliti 

terlibat dalam penelitian 

lintas universitas atau 

lembaga penelitian.  

c. Sejumlah dosen peneliti 

mendapatkan reward atas 

usahanya dalam bidang 

penelitian.  

d. Sejumlah universitas—

dalam dan luar negeri—

yang memiliki 

keunggulan mau bekerja 

sama dan berkolaborasi 

dalam penelitian.  

e. Sejumlah universitas—

dalam dan luar negeri—

yang memiliki 

keunggulan mau terlibat 

dan berbagi sumber daya 

dalam meningkatkan 

kapasitas dosen peneliti.  
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 2.3 Mendorong 

keterlibatan dosen peneliti 

dalam berbagai 

penelitian, asosiasi atau 

forum-forum akademis di 

tingkat nasional dan 

internasional.  

 

a. Sejumlah dosen peneliti 

terlibat dalam program 

penelitian di tingkat 

nasional dan 

internasional.  

b. Sejumlah dosen peneliti 

terlibat dalam asosiasi 

bidang keilmuan dan 

forum-forum akademis di 

tingkat nasional dan 

internasional.  

 

 

3. Penguatan kemitraan 

strategis dengan pemerintah 

dan swasta  

 

3.1 Memastikan adanya 

strategi kemitraan antara 

universitas dengan 

pemerintah dalam 

penelitian.  

 

a. Adanya pemetaan 

strategis kemitraan 

dengan pemerintah. 

Adanya hubungan baik 

dengan mitra strategis 

pemerintah.  

b. Adanya kerja sama antara 

universitas dengan 

pemerintah dalam 

mendorong program 

pembangunan yang 

berkelanjutan.  

 

3.2 Peningkatan 

partisipasi universitas 

dalam penelitian dan 

pengembangan program-

program pemerintah dan 

instansi-instansi 

pemerintah (BUMN, 

BUMD dll.)  

 

a. Adanya mekanisme kerja 

sama dengan pemerintah 

dalam pengembangan 

penelitian dan 

pembiyaannya.  

b. Meningkatnya produk 

penelitian yang dapat 

diakses dan dimanfaatkan 

dalam program-program 

pemerintah.  

 

 

3.3 Memastikan adanya 

strategi kemitraan antara 

universitas dengan swasta 

atau dunia usaha melalui 

penelitian.  

 

a. Adanya pemetaan 

strategis kemitraan swasta 

atau dunia usaha.  

b. Adanya hubungan baik 

dengan swasta atau dunia 

usaha.  

c. Adanya kerja sama antara 

universitas dengan swasta 

atau dunia usaha dalam 
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mendorong peningkatan 

kapasitas swasta atau 

dunia usaha.  

 3.4 Mendorong dan 

memfasilitasi kebutuhan 

pengembangan swasta 

atau dunia usaha melalui 

penelitian  

 

a. Adanya mekanisme kerja 

sama dengan swasta 

dalam penelitian dan 

pengembangan serta 

pembiyaan.  

b. Meningkatnya 

produktifitas penelitian 

yang dapat diakses dan 

dimanfaatkan swasta atau 

dunia usaha.  

 

 

4. Pengembangan Infrastruktur 

Penelitian  

 

4.1 Peningkatan akses 

informasi dan publikasi 

produk penelitian di 

tingkat universitas  

 

a. Adanya sistem informasi 

dan publikasi produk 

penelitian berbasis TI  

 

4.2 Memastikan 

tersedianya akses 

informasi ke jurnal-jurnal 

nasional dan 

internasional.  

 

a. Adanya kerja sama 

dengan penyedia layanan 

jurnal-jurnal nasional dan 

internasional.  

b. Tersedianya akses dan 

perangkat informasi ke 

jurnal-jurnal nasional dan 

internasional.  

 

 

4.3 Memastikan 

pengelolaan infrastruktur 

penelitian (Laboratorium, 

perpustakaan dsb.) dapat 

berjalan efektif.  

 

a. Adanya sistem 

administrasi dan tata 

kelola yang berkualitas 

terkait produk penelitian  

b. Peningkatan kualitas 

infrastruktur penelitian  

 

 

 

 

 
 



R e n s t r a  P e n e l i t i a n  2 0 1 5 - 2 0 1 9  U I N  R a d e n  F a t a h  | 11 

 

3.5 Indikator Capaian Program Penelitian 
 

 

Berikut ini adalah indikator kinerja Rencana Strategis Penelitian UIN RF secara keseluruhan: 

 

 

No 

 

INDIKATOR 
CAPAIAN 

TAHUN 

2014 

TARGET 

CAPAIAN 

2019 

TARGET 

KINERJA 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

 

 

1 

 

 

Jumlah publikasi pada 

jurnal internasional 

(terindeks Scopus, 

WoS, atau pengindeks 

bereputasi lainnya) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

50 

(Kumulatif) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

2 

 

Jumlah publikasi pada 

jurnal nasional 

terakreditasi 

 

 

25 

 

290 

(Kumulatif) 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

60 

 

 

70 

 

 

80 

 

 

3 

Jumlah sitasi 433 
2000 

 
600 1000 1500 1800 2000 

 

4 

Jumlah buku 

monograf riset/book 

chapter 

 

5 
180 

 

 

100 

 

120 

 

140 

 

160 

 

180 

 

5 

Jumlah Jurnal 

Terakreditasi 

Nasional 

 

0 
25 

(kumulatif) 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

 

3.6 Rencana Pendanaan  

(dalam juta rupiah) 

Sumber Dana 2015 2016 2017 2018 2019 

Kemenag RI BOPTN 360 400 2.500 3.000 3.500 

Non Kemenag 50 100 150 200 250 

Total Dana 410 500 2.650 3.200 3.750 
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3.7 Kebijakan Umum Bidang Penelitian sebagai Roadmap Riset UIN Raden Fatah  

ARAH DAN TARGET PENGEMBANGAN 

UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2015-2035 

 
Kebijakan Umum UIN Raden Fatah 2015-2034 

Bidang Penelitian 

Komponen/ 

Tahapan  

(road map) 

Tahap: I  

Pengembangan 

Transformatif  

2015-2019 

Tahap : II 

Pengembangan 

Komprehensip-

Adaptif  

2020-2024 

Tahap III:  

Pengembangan 

Inovatif  

2025-2029 

Tahap : IV 

Pengembangan 

Kompetitif  

2030-2034  

 

Strategic 

intent 

 Mengembangkan 

budaya riset 

interdisiplin untuk 

memperkuat 

kualitas pendidikan 

dan pengajaran. 

 Menetapkan 

prioritas penelitian 

berdasarkan 

distingsi keilmuan  

 Memperkuat 

system manajemen 

penelitian secara 

terpadu berbasis IT 

 Memacu inovasi 

Penelitian 

berdasarkan 

perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi. 

 Memacu 

peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

penelitian dengan 

memanfaatkan 

sarana dan 

perkembangan IT   

 Meningkatkan 

akses dan 

sarana 

publikasi hasil 

riset 

 Mewujudkan 

Pusat 

Penelitian 

Unggulan 

strategis sesuai 

distingsi UIN 

Raden Fatah 

 Memperluas 

aplikasi dan 

publikasi hasil 

riset dengan 

menjalin 

kerjasama 

eksternal 

 Mewujudkan 

UIN Raden 

Fatah sebagai 

rujukan riset 

Peradaban Islam 

Melayu yang 

bermanfaat bagi 

kebudayaan dan 

peradaban  

 Mewujudkan 

manajemen riset 

yang berstandar 

Internasional 

 

 

 

Definisi 

 Mengembangkan 

budaya riset 

interdisiplin untuk 

memperkuat 

kualitas pendidikan 

dan pengajaran. 

 Menetapkan 

prioritas penelitian 

berdasarkan 

 Memacu inovasi 

Penelitian 

berdasarkan 

perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi. 

 Memacu 

peningkatan 

kualitas dan 

 Meningkatkan 

akses dan 

sarana 

publikasi hasil 

riset 

 Mewujudkan 

Pusat 

Penelitian 

Unggulan 

 Mewujudkan 

UIN Raden 

Fatah sebagai 

rujukan riset 

Peradaban Islam 

Melayu yang 

bermanfaat bagi 

kebudayaan dan 

peradaban  
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distingsi keilmuan  

 Memperkuat 

system manajemen 

penelitian secara 

terpadu berbasis IT 

kapasitas 

penelitian dengan 

memanfaatkan 

sarana dan 

perkembangan IT   

strategis sesuai 

distingsi UIN 

Raden Fatah 

 Memperluas 

aplikasi dan 

publikasi hasil 

riset dengan 

menjalin 

kerjasama 

eksternal 

 Mewujudkan 

manajemen riset 

yang berstandar 

Internasional 

 

 

 

Target 

 Mengembangkan 

budaya riset 

interdisiplin untuk 

memperkuat 

kualitas pendidikan 

dan pengajaran. 

 Menetapkan 

prioritas penelitian 

berdasarkan 

distingsi keilmuan  

 Memperkuat 

system manajemen 

penelitian secara 

terpadu berbasis IT 

 Memacu inovasi 

Penelitian 

berdasarkan 

perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan 

Teknologi. 

 Memacu 

peningkatan 

kualitas dan 

kapasitas 

penelitian dengan 

memanfaatkan 

sarana dan 

perkembangan IT   

 Meningkatkan 

akses dan 

sarana 

publikasi hasil 

riset 

 Mewujudkan 

Pusat 

Penelitian 

Unggulan 

strategis sesuai 

distingsi UIN 

Raden Fatah 

 Memperluas 

aplikasi dan 

publikasi hasil 

riset dengan 

menjalin 

kerjasama 

eksternal 

 Mewujudkan 

UIN Raden 

Fatah sebagai 

rujukan riset 

Peradaban Islam 

Melayu yang 

bermanfaat bagi 

kebudayaan dan 

peradaban  

 Mewujudkan 

manajemen riset 

yang berstandar 

Internasional 
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Bab IV 

PENUTUP 

 

Renstra Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M merupakan penjabaran dari Renstra 

Pengembangan UIN Raden Fatah Palembang 2015-2019 yang mengandung Visi, Misi, dan 

Tujuan. Renstra Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Fatah Palembang memuat 

visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan dan strategi Pusat Penelitian dan Penerbitan 

dalam rangka pelaksanaan pengembangan UIN Raden Fatah Palembang khususnya 

pembangunan bidang penelitian dan penerbitan atau publikasi ilmiah hasil penelitian.  

Perencanaan yang terkandung dalam Renstra Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 

diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan arah dan tujuan, 

keterukuran sasaran dan target, serta didukung tata kelola yang selaras dengan visi, misi dan 

agenda prioritas UIN Raden Fatah Palembang. 

Disadari, bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah dirancang dalam 

Renstra, bukanlah tugas ringan dan sederhana, untuk itu diperlukan komitmen, kerja keras 

dan sinergi dari seluruh organisasi pengelola UIN Raden Fatah Palembang. Diperlukan 

kesamaan pandang dan pemahaman bersama bahwa setiap komponen Pusat Penelitian dan 

Penerbitan merupakan satu kesatuan, dan Pusat Penelitian dan Penerbitan merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Panduan Akademik UIN Raden Fatah Palembang secara keseluruhan.   

 

Dokumen Renstra Pusat Penelitian dan Penerbitan 2015-2019 ini selanjutnya harus dijadikan 

acuan kerja dalam menyusun perencanaan tahun 2015-2019. Pusat Penelitian dan Penerbitan 

harus selalu siap mengemban amanah dan dapat mempertanggungjawabkan kinerja 

pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra sebagai tugas dan 

fungsinya. Selanjutnya pemantauan, pengendalian dan evaluasi harus terus menerus 

dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan 

dalam Renstra agar pada akhirnya pelayanan yang diberikan Pusat Penelitian dan Penerbitan 

kepada sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang dapat terus berjalan secara prima 

sesuai dengan harapan kolektif.  

Palembang, 02 Desember 2015 

 

 

 

 



 


