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PRAKATA 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada akhirnya 

RENSTRA Penelitian 2021-2025 Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dapat tersusun dan 

diterbitkan sebagai pedoman bagi para peneliti di UAJY. RENSTRA Penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai batu penjuru, penunjuk arah penelitian ilmiah yang ada di UAJY, baik 

untuk pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. 

Sesuai dengan arah kebijakan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 

(DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang tertuang pada buku 

Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi 

XIII tahun 2020, maka penyusunan RENSTRA ini pun mendasarkan pada pokok-pokok 

pemikiran yang tertuang di dalamnya. Pokok pemikiran DRPM, yaitu mengikuti tema riset 

dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) sehingga tema-tema riset UAJY, sebagai bagian 

dari pendidikan tinggi, juga harus mengacu pada tema-tema RIRN dan DRPM.RENSTRA 

Penelitian UAJY 2021-2025 ini juga didasarkan pada pemikiran yang telah tertuang pada 

Rencana Induk Pengembangan UAJY (RIPU) agar selaras dengan nilai-nilai ke Atma Jayaan, 

yaitu unggul, inklusif, humanis, berintegritas. Nilai-nilai ke Atma Jayaan tersebut dituangkan ke 

dalam lima tema, yaitu kebencanaan, kemiskinan,  multikulturalisme, kearifan lokal, dan adaptif 

terhadap kebutuhan global. Scheme pokok penelitian diarahkan dengan mengkombinasikan nilai 

ke Atma Jayaan dengan RIRN. Hasilnya diarahkan untuk komersialisasi dan/atau pemanfaatan 

bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik serta mendorong pada luaran penelitian. Ada enam 

(6) bidang kajian penelitian disesuaikan dengan fakultas yang ada di UAJY, yaitu bidang kajian: 

(a) ekonomi; (b) hukum; (c) sosial, politik dan komunikasi; (d) teknik sipil dan arsitek; (e) 

teknobiologi; (f) teknik industri, sistem informasi, dan teknik informatika, baik yang bersifat 

monodisipliner, multidisipliner, maupun interdisipliner. RENSTRA ini diharapkan dapat 

memberikan arah kebijakan pengembangan penelitian ke depan bagi para peneliti UAJY 

sehingga UAJY dapat memberikan sumbangan kepada bangsa Indonesia. 

Yogyakarta, 25 Maret 2021 

Ketua tim penyusun 

 

Prof. Dr. Y. Sukmawati Sukamuljo 
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KATA PENGANTAR 
 

Salah satu tugas dosen adalah mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan latar 

belakang keilmuan yang diminatinya. Dosen dalam hal ini perlu menjalankan tugas tridharma, 

yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, secara seimbang. Dosen di era 

sekarang tidak cukup hanya menjadi tenaga pengajar saja, tetapi juga harus melakukan kajian-

kajian terkait bidang ilmu yang digelutinya. Kajian-kajian tersebut dilakukan dalam bentuk 

penelitian yang terstruktur dan terencana. Kemudian hasil penelitian didesiminasikan dan 

dipublikasikan di kalangan sejawat, sebagai tanggung jawab moral, agar penelitian yang   

dilakukan dapat diketahui dan mendapat tanggapan dari sejawat dalam satu bidang ilmu.  Dengan 

cara itu, maka ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dan dapat mewarnai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.  Pada kasus-kasus tertentu, penelitian 

juga harus dapat menjadi dasar kebijakan bagi pemangku kepentingan, untuk menentukan arah 

kebijakan penting yang mempengaruhi masyarakat. 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Penelitian UAJY 2021-2025 disusun agar menjadi 

pedoman bagi civitas akademika dalam melaksanakan penelitian dan publikasi. Hal ini sesuai 

dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas (RIPU) 

2012/2013 – 2036/2037, yaitu menjadikan UAJY sebagai Research-based University. Sebagai 

konsekuensi dari hal itu, maka penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh civitas akademika 

UAJY perlu diaplikasikan dalam kegiatan dharma yang lain. Hasil penelitian, dalam hal ini, perlu 

diintegrasikan pada proses pembelajaran sesuai bidang ilmu dosen, sehingga dapat memperkaya 

pengetahuan mahasiswa. Hasil penelitian, yang diintegrasikan dalam pembelajaran, memastikan 

bahwa materi yang diajarkan di kelas dapat mengikuti state of the art bidang ilmu tersebut. 

 

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Tim 

Penyusun yang telah berkerja keras untuk menyelesaikan  RENSTRA Penelitian ini, dan  telah 

menentukan arah  penelitian bagi civitas akademika UAJY. RENSTRA Penelitian ini akan 

menjadi pedoman bagi seluruh civitas akademika untuk berkarya, khususnya dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kadang-kadang penelitian bagi dosen, memang 

bukan merupakan jalan yang gemerlap dan lapang, tetapi merupakan jalan sunyi dan mungkin 

terjal. Walaupun demikian, kita harus terus mengupayakan hal ini, sebagai tanggung jawab kita 

sebagai seorang ilmuwan. Di samping itu, kita yakin bahwa hasil penelitian yang baik tentu akan 

membuahkan hasil yang baik pula. Apalagi jika hasil buah pikir dan kerja keras tersebut 
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memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau berguna dalam 

menentukan arah kebijakan masyarakat. 

 

Yogyakarta, 25 Maret 2021 

Rektor, 

 

 

Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasihNya, 

Rencana  Strategis Penelitian  2021 – 2025,  Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat, Universitas Atma  Jaya Yogyakarta (RENSTRA Penelitian 2021 – 2025 LPPM 

UAJY)  telah disusun dengan lancar.  RENSTRA Penelitian UAJY 2021 – 2025 ini merupakan 

lanjutan RENSTRA Penelitian 2016 – 2020 LPPM UAJY. Dalam RENSTRA Penelitian 2021 – 

2025 ini disusun sebagai upaya untuk pencapaian Visi dan Misi UAJY serta Misi dan Kebijakan 

Umum LPPM UAJY dipergunakan sebagai dasar penyusunan RENSTRA Penelitian dan 

RENSTRA PPM yang berorientasi pada pengintegrasian Penelitian dan PPM dengan proses 

belajar mengajar di setiap Program Studi. 

RENSTRA 2021 – 2025 ini ada enam (6) bidang kajian penelitian disesuaikan dengan 

fakultas yang ada di UAJY, yaitu bidang kajian: (a) ekonomi; (b) hukum; (c) sosial, politik dan 

komunikasi; (d)  teknik sipil dan arsitek; (e) teknobiologi; (f) teknik industri, sistem informasi, 

dan teknik informatika, baik yang bersifat monodisipliner, multidisipliner, maupun 

interdisipliner. Perubahan dan penyesuaian tema tersebut dilakukan untuk mengakomodasi 

perubahan-perubahan yang terjadi baik di internal maupun eksternal UAJY. Hasil penelitian 

diarahkan untuk publikasi, implementasi, hilirisasi, komersialisasi dan/atau pemanfaatan bagi 

kehidupan masyarakat yang lebih baik. RENSTRA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi 

para peneliti di UAJY untuk mewujudkan UAJY sebagai Research University. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun RENSTRA Penelitian 

2021-2025 LPPM UAJY yaitu Ibu Prof. Dr. Y. Sukmawati Sukamuljo, MM.,  Bapak  Prof. Ir. 

Prasasto Satwiko, MBSc., PhD., Bapak  Prof. Ir. Djoko Budiyanto Setyahadi HR, M.Eng., Ph.D., 

Ibu Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum., Bapak Drs. Mario Antonius Birowo, MA., PhD., dan 

Bapak Ir. Ign Pramana Yuda, MS, Ph.D yang sudah bekerja sangat keras untuk dapat 

menyelesaikan RENSTRA ini. Juga kepada staff LPPM UAJY yaitu Meilani Kartikasari 

Donggori, SE.  dan Louise Eveline de Mey yang menyiapkan data dan segala sesuatu yang 

diperlukan untuk RENSTRA ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang  tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberi kontribusi yang signifikan 

dalam penyusunan RENSTRA ini. 
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Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. 

 

Yogyakarta, 25 Maret 2021 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta 

 

 

 

Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D.  
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) telah genap berumur 55 tahun di tahun 2020. 

Umur yang cukup dewasa bagi sebuah organisasi Pendidikan di Indonesia untuk menunjukkan 

kapabilitasnya dalam menyumbangkan pemikiran-pemikirannya melalui penelitian.  Penelitian 

yang dihasilkan oleh Lembaga Penelitian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UAJY 

diharapkan ikut memberi andil secara nyata dengan cara hasil penelitian dapat dipergunakan dan 

diterapkan dalam industri dan menyumbangkan komersialisasi hasil penelitian. Hal ini sejalan 

dengan tujuan akhir dari penelitian, yaitu agar hasil penelitian tidak hanya tinggal di dalam 

lemari LPPM tetapi dapat diterapkan dan digunakan dalam hilirisasi hasil penelitian. Selain 

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), penelitian yang bersifat terapan berupa 

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) diharapkan akan makin menjadi 

pilihan para peneliti sehingga hasil penelitian dapat digunakan dalam praktik nyata, melalui 

tingkat kematangan atau Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) yang lebih tinggi.  

Sejak berdiri pada tanggal 27 September 1965, UAJY telah mempunyai cita-cita untuk ikut 

mencerdaskan bangsa. Lahir, tumbuh dan berkembang di kota Yogyakarta sebagai kota 

pendidikan membuat UAJY terpanggil untuk selalu memajukan ilmu dalam mendukung 

pendidikan nasional Indonesia. Ilmu pengetahuan hanya bisa berkembang melalui kajian-kajian 

yang dimotori oleh penelitian. Melalui penelitian diharapkan UAJY dapat membantu masyarakat 

dan dunia ilmu pengetahuan untuk meraih kehidupan yang lebih baik.  

UAJY adalah lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan oleh kaum awam Katolik 

dan dikelola oleh Yayasan Slamet Rijadi - Yogyakarta, di bawah lindungan Santo Albertus 

Magnus. UAJY lahir pada tanggal 27 September 1965, dengan tujuan untuk ikut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan yang berdimensi serta berorientasi global. 

Sejak tanggal 31 Agustus 1973 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Cabang Yogyakarta 

melepaskan diri dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya di Jakarta, dan berdiri sendiri 

sebagai: UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA Nama Atma Jaya diambil dari Bahasa 

Sansekerta. Atma berarti jiwa, jaya berarti unggul, sehingga Atma Jaya berarti Jiwa yang 

Unggul.  

Cita-cita UAJY sejak semula adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan 

keunggulan pada pendidikan nilai-nilai moral yang tinggi. Tujuan berdirinya UAJY menumbuh 
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kembangkan komunitas akademik secara cermat dan kritis dalam rangka membantu, melindungi, 

meningkatkan harkat dan martabat manusia serta warisan budaya melalui pendidikan dan 

pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat dan berbagai pelayanan lain yang 

diberikan kepada komunitas setempat, nasional, dan internasional dengan semangat pelayanan 

dalam cahaya kebenaran. UAJY akan selalu mengupayakan terciptanya budaya organisasi yang 

mampu membangun komunitas sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas, etos kerja serta 

komitmen tinggi sesuai dengan visi dan misi universitas, berkaya untuk menghasilkan karya dan 

alumni yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, selain itu juga akan 

selalu berusaha mewujudkan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional 

maupun internasional.  

Sebagai perguruan tinggi Katolik, UAJY melakukan proses pendidikan dalam konteks 

iman Kristiani. Dalam usahanya itu, UAJY selalu mengupayakan tercapainya kualitas akademik 

yang tinggi (Strive for Academic Excellence), dan keberpihakan pada kaum yang lemah (Option 

for The Poor), serta menghasilkan lulusan yang memiliki semangat dan keberanian menjadi Men 

and Women for Others. Selain itu, UAJY akan menjadi perguruan tinggi alternatif pilihan siapa 

saja karena keunggulan yang dimilikinya dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

memiliki etos, komitmen, dan kapasitas tinggi untuk melaksanakan proses manajemen 

universitas. Dengan slogan serviens in lumine veritatis atau melayani dalam cahaya kebenaran, 

UAJY siap membantu menyiapkan masa depan mahasiswanya. UAJY melalui LPPM telah 

dipercaya melakukan banyak kajian, baik dengan dukungan dana internal UAJY maupun dana 

eksternal dari Kemenristek/BRIN maupun dana-dana eksternal lainnya.  

Sumber dana utama penelitian berasal dari Kemenristek/BRIN selain dari sumber internal 

dan sumber dana ekternal lainnya, oleh karena itu titik berat penelitian UAJY berdasarkan pada 

sembilan (9) fokus penelitian nasional yang ditentukan BRIN dengan mengkawinkan lima (5) 

tema ciri khas UAJY yang disarikan dari nilai-nilai ke Atma Jayaan. Melalui kombinasi tersebut, 

diharapkan topik-topik penelitian yang sesuai dengan rumpun ilmu dan bidang ilmu masing-

masing Fakultas/Prodi di UAJY akan menghasilkan penelitian yang dapat berkontribusi bagi 

kemajuan negara Indonesia, tanpa menghilangkan ciri khusus UAJY sebagai institusi Pendidikan 

Tinggi. 

Pada saat ini UAJY telah memiliki enam (6) fakultas dengan 12 program studi S1 dan 7 

program studi S2. Semua program studi baik program studi S1 maupun program studi S2 sudah 

terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT). UAJY mendapatkan 

akreditasi institusi A. Berdasarkan hasil penilaian kinerja penelitian Perguruan Tinggi Tahun 



 
3 

2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Kemenristek/BRIN Nomor: 2331/DRPM/TU/2020, tertanggal 18 Agustus 2020, UAJY 

menempati urutan ke 36 dari 1477 Perguruan Tinggi dan ditetapkan sebagai perguruan tinggi 

yang masuk dalam kelompok klaster Mandiri berdasarkan surat keputusan Dirjen Penguatan 

Risbang nomor B/5678/E1.2/H.M.00.03/2019    tanggal 13 November 2019.  

 

Menurut peringkat  4icu (uniRank) pada tahun 2020 

a. DI Yogyakarta: Peringkat 8 dari 26 Perguruan Tinggi di DI Yogyakarta 

b. Indonesia: Peringkat 46 dari 577 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia 

c. Dunia: Peringkat 2.816 (world rank) 

Menurut peringkat Webometrics pada tahun 2020 

a. Indonesia: Peringkat 38 dari 2.626 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia 

b. Dunia: Peringkat 3.746 (world rank) 

Kepercayaan BAN-PT dan Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Dirjen 

DIKTI Kemenristek/BRIN RI merupakan kesempatan sekaligus tantangan bagi UAJY untuk 

terus berbenah dan meningkatkan kualitas dari semua Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk 

dalam dharma penelitian agar UAJY dapat selalu mempertahankan dan meningkatkan 

kepercayaan tersebut. Sesuai dengan perubahan paradigma riset yang dicanangkan oleh Ditjen 

Penguatan Risbang (Dimyati, 2016), yaitu merubah mind set dari riset berbasis proses menjadi 

riset berbasis output (block grant) agar produktivitas publikasi dan paten dapat meningkat tinggi, 

maka LPPM mengikuti pendekatan riset berbasis output melalui dorongan untuk 

menitikberatkan pada Luaran Penelitian. Hal ini sesuai dengan kriteria komponen penilaian 

kinerja penelitian PT, yaitu 50 persen merupakan publikasi di jurnal, pemakalah, HKI dan luaran 

lainnya, serta buku ajar. Luaran penelitian merupakan komponen tertinggi (50%) dibandingkan 

dengan komponen lainnya, seperti Sumber Daya Penelitian (30%), Manajemen Penelitian (15%), 

dan Revenue Generating (5%). Diharapkan dengan peningkatan kualitas penelitian, terutama 

melalui Luaran Penelitian, UAJY melalui LPPM dapat mempertahankan level penelitian 

Mandiri. Untuk tujuan tersebut, semua daya yang dimiliki oleh UAJY untuk mempertahankan 

klaster Mandiri dibidang penelitian.  

B. Dasar Pijakan RENSTRA Penelitian 2021-2025 

Dasar untuk menyusun RENSTRA Penelitian 2021-2025, yaitu:  

1. RIPU UAJY 2012/2013-2036/2037.  

2. Ketentuan internal, yakni Renstra Penelitian UAJY 2016-2020 untuk Penelitian 

dan visi-misi LPPM.  
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3. Ketentuan eksternal, yakni Kemenristek/BRIN dan Non DIKTI. Khususnya, 

untuk Kemenristek/BRIN, yaitu pokok pemikiran pada DRPM dalam RIRN (9 

Fokus Riset Nasional 2017-2045).  

4. Hasil analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT) serta kajian 

untuk opportunity dan threat melalui aspek Politics, Economy, Social, Technical, 

Legal, dan Environment (PESTLE) RENSTRA.  

C. Visi dan Misi LPPM-UAJY  

Agar arah riset menjadi terintegrasi, maka diperlukan visi dan misi yang 

mendasarinya. Topik-topik penelitian diturunkan dari visi dan misi LPPM. Visi dan misi 

LPPM UAJY adalah sebagai berikut di bawah ini. 

VISI   

Mewujudkan LPPM sebagai lembaga riset yang menyelenggarakan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat yang mengutamakan pencapaian mutu, relevansi dan 

terciptanya suasana akademik hingga mampu menumbuhkembangkan citra UAJY yang 

unggul, inklusif, humanis dan berintegritas.  

MISI  

a. Mendorong terciptanya inovasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat.  

b. Meningkatkan relevansi, kompetensi dan pencapaian mutu penyelenggaraan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang mampu menjadi solusi permasalahan 

pada tingkat lokal, nasional dan internasional.  

c. Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersinergi 

dengan pemerintah, industri dan lembaga masyarakat yang bersifat interdisipliner 

guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat.  

d. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas 

koordinasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  

D. Mekanisme Penyusunan  

Mekanisme penyusunan RENSTRA Penelitian UAJY dilakukan melalui tahap sebagai 

berikut di bawah ini; 
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a. Review dan evaluasi atas penelitian yang telah dilakukan dengan cara 

membandingkan dengan rencana Renstra Penelitian tahun 2016-2020 yang 

berbasis pada RIPU dan RIRN serta realisasi penelitian yang telah dihasilkan.  

b. Review Visi dan Misi LPPM sesuai relevansi RENSTRA Penelitian 2021-2025.  

c. Evaluasi luaran penelitian yang telah dilakukan dan sumbangsih terhadap 

stakeholders.  

d. Menjaring peminatan penelitian dari fakultas-program studi yang ada dilingkungan 

UAJY melalui diskusi dengan pimpinan fakultas serta melihat kompetensi 

kepakaran para dosen peneliti.  

e. Menerjemahkan peminatan penelitian dengan memadukan antara Rentra Penelitian 

2016-2020 yang masih relevan untuk dilaksanakan ke depan, RIPU Penelitian 

Universitas, peminatan/RENSTRA penelitian fakultas, serta topik-topik penelitian 

nasional maupun internasional.  

f. Menyusun RENSTRA penelitian yang memuat topik, target dan luaran penelitian 

yang mengarah pada hilirisasi dan komersialisasi dan/atau pemanfaatan serta 

publikasi hasil penelitian untuk sumbangan pembangunan nasional serta daya saing 

bangsa. 
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BAB II. EVALUASI RENSTRA TAHUN 2016-2020 DAN TEMA 

PENELITIAN NASIONAL 

 

Tiap-tiap ilmu pengetahuan memiliki objek kajian penelitian, sehingga penelitian tidak 

dapat dilepaskan dari objek kajian tersebut. Penelitian merupakan salah satu Tri Dharma yang 

harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Di dalam Perguruan Tinggi terdapat fakultas-fakultas 

yang merupakan wadah bagi insan akademisi untuk melakukan penelitian sesuai dengan ilmu 

pengetahuan yang ingin dikembangkan oleh masing-masing fakultas dan perguruan tinggi. Di 

tingkat nasional, Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas untuk 

mengembangkan riset, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada perguruan tinggi masing-

masing. Perguruan tinggi sebagai pelaksana penelitian dan Kemenristek/BRIN sebagai 

pemangku kebijakan masing-masing mempunyai rencana dan strategi penelitian yang akan 

dikembangkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan masing-masing. Perguruan tinggi tidak dapat 

lepas dari Kemenristek/BRIN dan sebaliknya Kemenristek/BRIN juga membutuhkan perguruan 

tinggi untuk melaksanakan rencana stratejik penelitiannya. Secara umum tujuan penelitian di 

perguruan tinggi menurut Pedoman Penelitian dan Pengabdian Edisi 12 Tahun 2018: 

1. menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik; 

3. meningkatkan kapasitas penelitian; 

4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian 

bagi masyarakat Indonesia; dan 

5. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual 

secara nasional dan internasional. 

Dalam rangka merangkai rencana stratejik penelitian UAJY ke depan, maka tim 

penyusun RENSTRA perlu menetapkan tujuan dari RENSTRA Penelitian 2021-2025 dengan 

memperhatikan RIPU UAJY, melakukan evaluasi rencana stratejik penelitian sebelumnya, 

memperhatikan rencana stratejik penelitian dari Kemenristek/BRIN, dan kajian/tema RIRN, 

serta melakukan analisis SWOT, agar diperoleh rencana stratejik penelitian ke depan yang 

berkelanjutan, bersifat komprehensif dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan akhir dari 

RENSTRA Penelitian 2021-2025. Evaluasi rencana stratejik penelitian sebelumnya, serta tema 

penelitian nasional dari DRPM dijabarkan sebagai berikut di bawah ini. 
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A. Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Penelitian TA 2016-2020 

Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Penelitian TA 2016-2020 merupakan langkah awal 

penyusunan RENSTRA 2021-2025. Berikut adalah hasil evaluasi pelaksanaan 

RENSTRA penelitian UAJY 2016-2020 serta harapan program studi untuk RENSTRA 

2021-2025. 

 

1. Pilihan lima tema sesuai kata kunci penelitian UAJY pada RIPU, yaitu: (1) 

kebencanaan, (2) kemiskinan, (3) multikulturalisme dan (4) kearifan lokal dan 

(5) adaptif dengan kebutuhan global. Tema kelima sering menjadi pilihan bagi 

peneliti yang merasa tidak terakomodasi dengan tema-tema lainnya. Tema 

kelima bisa dikembangkan secara khusus di masing-masing 

Departemen/Program Studi sesuai dengan kekhusuan penelitian.  

2. Tema-tema penelitian yang ada belum sepenuhnya dipahami dan bermanfaat 

bagi pengembangan mata kuliah atau proses belajar mengajar. Hasil penelitian 

perlu menjadi bagian dari pengembangan materi kuliah, bahkan bermanfaat bagi 

pengembangan kurikulum. Hasil penelitian belum digunakan secara optimal 

untuk pengembangan kuliah atau proses belajar mengajar. 

3. Beberapa dosen sudah mendapatkan pengakuan keahliannya di masyarakat. 

Semestinya hal ini dapat memberi fokus pada hasil penelitian yang sepenuhnya 

bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dan keterlibatan di dunia industri sesuai Visi dan Misi 

Penelitian UAJY yang diambil dari Visi LPPM, yaitu: Mewujudkan LPPM 

sebagai lembaga riset yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat yang mengutamakan pencapaian mutu, relevansi dan terciptanya 

suasana akademik hingga mampu menumbuhkembangkan citra UAJY yang 

unggul, inklusif, humanis dan berintegritas. Sedangkan Misi LPPM: 

a. Mendorong terciptanya inovasi baru dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 

b. Meningkatkan relevansi, kompetensi dan pencapaian mutu 

penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mampu 

menjadi solusi permasalahan pada tingkat lokal, nasional dan 

internasional. 

c. Mengembangkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

bersinergi dengan pemerintah, industri dan lembaga masyarakat yang 
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bersifat interdisipliner guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat. 

Masih rendah dan belum merata. 

d. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dalam 

pelaksanaan tugas koordinasi penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

4. Telah tumbuh semangat untuk membawa kondisi internal UAJY ke kancah 

akademis tingkat dunia. Hal ini perlu dilanjutkan. Peningkatan yang telah 

dicapai UAJY dalam: minat untuk meraih dana eksternal dalam penelitian, 

keteraturan administrasi dalam pencatatan, insentif bagi kegiatan-kegiatan 

penelitian, perlu ditingkatkan agar lebih banyak dosen yang terlibat.  

5. Upaya untuk memanfaatkan jejaring nasional dan internasional belum 

sepenuhnya dimanfaatkan untuk penelitian, walau sebenarnya UAJY sebagai 

lembaga dan individu-individu memiliki keanggotaan di berbagai asosiasi  

6. Sebagai Perguruan Tinggi yang latar belakang anggota civitas akademikanya 

beragam, serta visi dan misi penelitiannya (LPPM) yang mendukung 

inklusifitas, UAJY perlu meningkatkan kontribusi pembangunan masyarakat 

multikultur. 

7. Tujuan UAJY menjadi universitas berkelas dunia masih perlu diperjuangkan 

dengan lebih keras, mengingat masih rendahnya publikasi-publikasi serta 

kolaborasi internasional dari para dosen UAJY berdasarkan hasil penelitian. 

Upaya untuk mendorong publikasi internasional sudah menunjukkan 

peningkatan publikasi internasional namun perlu didorong lebih keras untuk 

tercapainya publikasi dan kolaborasi internasional yang lebih tinggi. 

8. Tujuan untuk mencapai kemandirian dalam penelitian belum tercapai, sehingga 

upaya mengarah ke kemandirian perlu dilanjutkan. Penjaringan dana penelitian 

di luar Kemenristek/BRIN perlu ditingkatkan. Untuk mendorong kemandirian, 

perlu didorong adanya kelompok studi yang bisa digunakan untuk merintis 

penelitian penunjukkan karena hadirnya kekhasan UAJY. 

9. Masih rendahnya dan belum merata minat dosen untuk penelitian dan 

menghasilkan publikasi. 

10. Penelitian-penelitian UAJY belum terintegrasi, sehingga belum nampak 

keunggulan serta kekhasan UAJY dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, 

LPPM UAJY perlu mendorong dibangunnya penelitian-penelitian payung yang 

bisa diisi oleh para dosen dan para mahasiswa. Pelaksanaan penelitian payung 
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belum banyak dilakukan para dosen. Langkah untuk penelitian payung sudah 

dimulai, terutama yang melibatkan dosen dan mahasiswa.  

11. Kerjasama-kerjasama dengan beberapa wilayah dalam kegiatan KKN, bisa 

diintensifkan ke dalam penelitian agar terjadi integrasi antar penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Penelitian dengan fokus wilayah tertentu dapat 

mengatasi persoalan terbatasnya sumber daya yang ada di UAJY sekaligus dapat 

memaksimalkan kontribusi UAJY di masyarakat.  

12. Mengingat sumber daya manusia UAJY, khususnya dengan semakin banyaknya 

dosen yang bergelar Doktor (masih di bawah 50% dari total dosen) serta 

bertambahnya Guru Besar (Berdasar Pangkalan Data Dikti Ganjil 2019/2020 

jumlah GB masih rendah, belum ada 10 GB. Jabatan fungsional dosen masih 

didominasi AA 107 dan Lektor 109), maka sudah selayaknya UAJY, di bawah 

koordinasi LPPM mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di 

UAJY. Potensi sumber daya manusia ini dapat dimanfaatkan jika ada ketentuan 

khusus yang mewajibkan penelitian dan publikasi, khususnya secara 

internasional. Mapping data demografi dosen (masa kerja di UAJY) dan 

kepangkatan di UAJY menunjukkan, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah 

yang tepat untuk meningkatkan produktifitas karya. 

13. Pusat-pusat studi sudah diharuskan menjadi lokomotif penelitian di universitas 

namun peran pusat-pusat studi belum nampak sebagai motor penggerak 

penelitian. Termasuk juga sebagai unit yang mampu menarik dana dari luar. 

14. RIPP yang lalu mulai menyentuh strategi bagi peningkatan penelitian ke kancah 

internasional, sehingga dalam RENSTRA ke depan perlu dicantumkan strategi 

yang lebih agresif, misalnya kewajiban untuk memiliki akun pada scopus, 

google scholar, researchgate atau akun sejenis yang memungkinkan 

aksesbilitas dunia internasional terhadap penelitian-penelitian komunitas UAJY. 

Dengan kepemilikan akun-akun tersebut, gaung UAJY di dunia internasional 

akan semakin terdengar. Keharusan kepemilikan akun ini tidak efektif, 

score/index yang dimiliki dosen tidak menjadi salah satu tolok ukur dalam 

kenaikan pangkat dan pemilihan dosen berprestasi.  

15. Keluhan yang muncul terhadap RIPP tentang  kurangnya sosialisasi tidak terjadi 

berkat RIPP sudah digunakan sebagai syarat pengajuan proposal penelitian 

internal dan eksternal/hibah Kemenristek/BRIN, maka para dosen sudah 

mengetahui isi RIPP. Berkat penambahan satu tema: Adaptif pada Kebutuhan 
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Global, para dosen  terakomodasi dalam mengkatagorikan tema penelitiannya. 

Oleh karena itu, hal yang penting bagi tercapainya RENSTRA yang mendatang 

menitik beratkan pada sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, sehingga 

terjadi sinergi dalam kegiatan-kegiatan penelitian yang ada di UAJY.  

16. Peran pascasarjana belum disebut sebagai lokomotif pengembangan 

ilmu/penelitian. Ke depan hal ini perlu diubah mengingat dengan semakin besar 

perhatian Universitas pada program pengembangan pascasarjana.  

17. Penelitian antar disiplin yang dipayungi oleh tema-tema penelitian UAJY belum 

dilakukan. Ke depan bisa dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok studi. 

Dari evaluasi di atas, ada beberapa hal yang perlu dilanjutkan dan dikembangkan 

dalam RENSTRA penelitian 2021-2025. 

 

B. Tema Penelitian Nasional Penelitian Nasional 

Dalam rangka mewadahi dan mendukung berbagai penelitian, terutama yang 

dilakukan oleh akademisi atau perguruan tinggi, tema-tema dalam skema riset dan 

pengabdian kepada masyarakat harus berbasis kepada RIRN (Rencana Induk Riset 

Nasional) yang merupakan arah kebijakan riset pada tingkat nasional dan menjadi prioritas 

dalam program pemerintah. Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat (DRPM) 

Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi memiliki berbagai skema penelitian sebagai berikut (Ristekdikti, 2018). 

Penelitian Kompetitif Nasional 

1. Penelitian Dasar  

2. Penelitian Terapan 

3. Penelitian Pengembangan 

4. Penelitian Dosen Pemula 

5. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi 

6. Penelitian Pascasarjana 

 

Penelitian Desentralisasi 

7. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 

8. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 

9. Penelitian Pengambangan Unggulan Perguruan Tinggi 
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Penelitian Penugasan 

10. KonsorsiumRiset Unggulan Perguruan Tinggi 

11. Kajian Kebijakan Strategis 

12. World Class Research 

 

Objek-objek penelitian yang dikembangkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian 

pada Masyarakat (DRPM) Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan 

Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di atas merupakan tema penelitian 

gabungan antara penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tema penelitian 

untuk kepentingan nasional bangsa Indonesia. Objek kajian penelitian atau tema-tema 

penelitian yang dikembangkan oleh UAJY, selain didasarkan pada tema-tema khas sebagai 

keunggulan penelitian UAJY sesuai visi, misi dan tujuannya, juga tidak dapat dilepaskan 

dari dukungan UAJY untuk pelaksanaan RIRN yang dikembangkan oleh 

Kemenristek/BRIN . Dalam mendukung RIRN dari Kemenristek/BRIN  UAJY 

menyesuaikan sumber daya yang ada. Untuk mendukung Prioritas Riset Nasional 2020- 

2024 dengan sembilan fokus kajian yaitu: 

1. Pangan  

2. Energi  

3. Kesehatan  

4. Transportasi 

5. Rekayasa Keteknikan 

6. Pertahanan dan Keamanan 

7. Kemaritiman 

8. Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni dan Budaya 

9. Multidisiplin dan Lintas Sektoral 

Rincian tema dari masing-masing prioritas penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 
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BAB III POKOK-POKOK KAJIAN DALAM PENYUSUNAN 

RENSTRA TAHUN 2021-2025 

 

A. Dasar Pemikiran 

UAJY dalam usianya yang telah melampaui 55 tahun, semakin bersemangat 

memberi sumbangan yang berarti bagi dunia pendidikan di Indonesia melalui kegiatan 

penelitan. Hal tersebut sejalan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bahwa kegiatan pengajaran dan pengabdian 

kepada masyarakat perlu didasari penelitian. Kegiatan penelitian menjadi fokus dan dasar 

Tridarma Perguruan Tinggi. 

Namun, terlepas dari dorongan formalitas KKNI dan SN Dikti, penelitian seharusnya 

menjadi kegiatan yang menggairahkan, yang muncul secara alami dari hati para dosen 

UAJY. Kegiatan meneliti semestinya berkembang menjadi kegemaran, kesukacitaan, bagi 

para dosen UAJY yang dipicu pula oleh keinginan meraih keunggulan, sesuai yang telah 

digambarkan dalam beberapa fase RIPU, secara jelas diwarnai dengan usaha keras untuk 

menjadi research-based university yang disegani.  

Semangat meneliti perlu dikelola dengan baik agar efektif dan efisien serta sesuai 

dengan visi dan misi UAJY. Penelitian UAJY dikelola LPPM yang telah dipercaya DRPM, 

dari klaster Utama menjadi klaster Mandiri (19 November 2019) untuk memiliki 

kewenangan mengelola dana penelitian KEMENRISTEK/BRIN 100%. Sejauh ini sumber 

pendanaan penelitian UAJY sebagian besar berasal dari skema hibah dana penelitian BRIN. 

Dengan demikian, UAJY perlu mencermati kebijakan-kebijakan Pemerintah seperti  RIRN 

tahun 2017-2045 dan PRN 2020-2024. Selain itu UAJY juga perlu memanfaatkan peluang-

peluang pendanaan penelitian dari pihak lain, seperti Lembaga Donor Nasional serta 

Internasional, Pemerintah Daerah, dan Company Social Responsibility (CSR). Pemikiran-

pemikiran di atas menjadi dasar semangat disusunnya Renstra Penelitian 2021-2025 ini.  

B. Pemicu Kebutuhan Penelitian di UAJY 

Penelitian sudah seharusnya menjadi kegiatan yang diinginkan oleh setiap orang 

yang bertekad memilih profesi dosen. Terlepas dari formalitas penelitian sebagai bagian dari 

Tridharma Perguruan Tinggi, keinginan untuk melakukan kegiatan meneliti sudah 

seharusnya timbul dari dalam hati setiap dosen, naluri dosen, untuk selalu menggali dan 

menambah wawasan. Penelitian yang dilakukan secara terus menerus memperkaya 
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wawasan dosen yang menjadikannya semakin berbobot ketika mengajar di dalam kelas atau 

membagikan keilmuannya kepada masyarakat ilmiah.  

Data menunjukkan bahwa kinerja penelitian dosen UAJY masih perlu ditingkatkan. 

Jumlah dosen UAJY per Januari 2021 sebanyak 322 orang (lihat Tabel 1). Data kegiatan 

penelitian dosen UAJY dari hibah Dikti dalam rentang 2016-2020 mencatat 109 judul 

(termasuk 3 penelitian tesis magister) dengan nominal 8 milyar rupiah (lihat Tabel  2). 

Rata-rata pertahun 21 judul. Jumlah penelitian dengan dana internal dalam rentang waktu 

yang sama tercatat 451 judul, atau rata-rata 90 judul pertahun.  

Kebutuhan untuk meningkatkan penelitian di UAJY dapat dilihat dalam konteks 

internal maupun eksternal. Secara internal, aktivitas penelitian yang bergairah akan 

memberi dampak berantai yang positif, baik dari sisi idealis hingga pragmatis, mulai dari 

peningkatan kualitas keilmuan dosen, peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi, 

peningkatan gengsi UAJY, hingga peningkatan pendapatan keuangan dosen. Secara 

eksternal pun demikian. Peningkatan gairah penelitian dosen UAJY yang hasilnya 

dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi akan memberi kontribusi pada jumlah 

penelitian secara nasional yang pada akhirnya juga membantu meningkatkan gengsi 

Indonesia di arena ilmiah. Selain itu, akan meningkatkan output dan outcome penelitian 

UAJY yang sangat penting dalam pemeringkatan universitas dan akreditasi nasional 

maupun internasional. 

.  

Tabel 1. Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 

 

  

     

Fakultas S2 S3 Guru Besar Grand Total 

FAK. BISNIS & EKONOMIKA 53 19 2 72 

FAKULTAS HUKUM 25 20 1 45 

FAKULTAS ISIPOL 33 11 
 

44 

FAKULTAS TEK.INDUSTRI 53 21 2 74 

FAKULTAS TEKNIK 48 22 3 70 

FAKULTAS TEKNOBIOLOGI 11 6 
 

17 

Grand Total 223 99 8 322 

Sumber: Data Kantor Sumber Daya Manusia UAJY (2020) 



 
14 

 

Tabel 2. Jumlah Besaran Dana Penelitian berdasarkan Skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Kondisi Pendukung yang Dibutuhkan 

Kebutuhan untuk meningkatkan kinerja penelitian dosen UAJY perlu didukung oleh 

ketersediaan faktor-faktor terkait. Survei yang dilakukan oleh Senat Akademik Universitas 

(SAU) pada tahun 2015, menjaring informasi yang dapat memberi gambaran kasar masalah 

yang dihadapi para dosen jika hendak meningkatkan kinerja penelitian. Masalah yang 

paling banyak dikemukakan, yaitu: kesulitan membagi konsentrasi, waktu dan tenaga 

untuk meneliti karena harus mendahulukan tugas rutin (sebagai pejabat, pengajar, 

penanggungjawab keluarga). Tidak semua dosen memiliki kemampuan untuk multi-

tasking. Kekurang tersediaan peralatan laboratorium yang diperlukan juga menjadi 

hambatan karena akses ke eksternal laboratorium tidak selalu mudah. Masalah dasar, 

seperti kesulitan menemukan topik, keengganan memulai proses penelitian, bahkan 

kegamangan memenuhi kewajiban adminsitratif juga terekam oleh survei.  

Dari gambaran masalah di atas, dapat diperkirakan bahwa sebenarnya masalah yang 

dihadapi bukanlah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Manajemen tridharma yang baik 

yang diatur secara tersistem (universitas), penyediaan sarana-prasarana yang 

menyamankan aktivitas penelitian, serta perbaikan atmosfir penelitian (lokakarya, diskusi, 

penugasan, yang diagendakan secara kontinyu dan berfrekuensi tinggi) sangat perlu 

diutamakan.  

Skema Judul Dana 

Penelitian Berbasis Kompetensi 2 210,000,000 

Penelitian Dasar 3 290,530,000 

Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi 21 1,674,779,000 

Penelitian Disertasi Doktor 4 186,500,000 

Penelitian Dosen Pemula 4 71,100,000 

Penelitian Kerja Sama Luar Negeri 3 416,400,000 

Penelitian Produk Terapan 27 1,467,000,000 

Penelitian Stratejik Nasional Institusi 12 738,330,000 

Penelitian Terapan 14 1,461,560,000 

Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi 16 1,624,713,000 

Penelitian Tesis Magister 3 104,775,000 

Grand Total 109 8,245,687,000 

Sumber: Data LPPM UAJY (2020) 
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D. Target Capaian yang Ingin Diraih 

Penargetan capaian yang ingin diraih perlu tekad besar dari seluruh komunitas 

UAJY. Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 

Anggaran 2020 menunjukkan dari 6982 penerima hibah, UAJY hanya memperoleh 14 

judul. Itu bukan prestasi yang membanggakan, namun dapat dijadikan pelecut semangat 

untuk memperbaiki kinerja penelitian. Sistem internal pendukung penelitian perlu selalu 

dievaluasi, potensi negatif diminimalkan, potensi positif dimaksimalkan. 

Pencanangan target memerlukan pijakan yang kuat agar sistem berjalan kencang. 

Salah satu yang perlu dilakukan yaitu memastikan bahwa penelitian, sebagai bagian 

tridharma perguruan tinggi, dilaksanakan oleh para dosen secara menerus, berkelanjutan. 

Kegiatan penelitian seharusnya menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan 

berdasarkan sukarela masing-masing dosen. Oleh karena itu, penugasan setiap dosen untuk 

selalu meneliti oleh pimpinan universitas sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan 

saat ini. Kebijakan ini sesuai dengan konsep Laporan Kinerja Dosen walau bagi dosen 

pejabat struktural kampus diperbolehkan mengosongkan poin penelitian. Untuk perguruan 

tinggi swasta yang sebagian besar dosennya terpaksa menjadi pejabat struktural, kebijakan 

tersebut kurang menguntungkan bagi institusi. Alasan bahwa pejabat struktural telah 

memiliki beban besar mengurus kehidupan kampus seharusnya tidak diamini. Perlu 

disediakan tim asisten riset yang mengkompensasi waktu, tenaga, dan sebagian pikiran 

dosen pejabat struktural sehingga dosen bersangkutan dapat meneliti. 

Saat ini, ada kesan, para dosen cenderung fokus pada dana penelitian dari 

Kemenristek/BRIN dan internal UAJY. Pengajuan proposal dana penelitian dari 

Kemenristek/BRIN disertai persyaratan seperti status ketua peneliti, yang ternyata di 

UAJY hanya tersedia 20 orang. Jumlah dosen yang memungkinkan menjadi ketua peneliti 

bagi hibah Kemenristek/BRIN menyebabkan jumlah proposal terbatas. Para dosen yang 

tidak dapat ikut mengajukan proposal ke Kemenristek/BRIN cenderung langsung 

berpindah ke dana internal UAJY. Sebenarnya, banyak tersedia sumber dana penelitian 

lain yang tersedia dari pemeritah negara asing, lembaga swasta non-pemerintah (dalam 

negeri dan luar negeri) serta dunia industri. Perlu dicari usaha untuk mengubah pola pikir 

tersebut antara lain dengan membantu mencarikan informasi sumber dana penelitian serta 

membantu pengatasan kesulitan komunikasi. 

Kewajiban semua dosen untuk meneliti setiap saat dapat menjadi kebijakan paling 

penting untuk meningkatkan target penelitian. Hal tersebut juga akan menunjukkan 
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konsistensi dosen pada pilihan profesi yang telah dipilihnya denga sukarela. Penelitian 

merupakan salah satu tridharma yang harus dilakukan oleh setiap dosen. Dengan demikian, 

melalui ‘peraturan wajib meneliti’ bagi setiap dosen UAJY, target minimal setiap tahun 

dilaksanakan penelitian sejumlah 50% jumlah dosen aktif sangat realistis; dengan asumsi 

setiap penelitian melibatkan dua orang dosen. Dosen yang tidak berhasil memperoleh dana 

dari Kemenristek/BRIN dapat memakai dana internal sesuai kemampuan UAJY. Namun, 

sebelum memanfaatkan dana internal UAJY, didorong untuk mencari dana dari sumber-

sumber lain. Target minimal 50% jumlah dosen melakukan penelitian diharapkan sudah 

terealisasi pada akhir RENSTRA 2021-2025 jika kenaikan jumlah penelitian sebesar 20% 

dapat dipertahankan. 

 

Tabel 3. Target penelitian dan publikasi per fakultas tahun 2021 

 Target FBE FH FISIP FT FTB FTI Pasc

a 

Total 

1 Jumlah Penelitian Dosen 

(dana internal) 

14 14 10 14 6 14 6 78 

2 Jumlah Penelitian Dosen 

(dana hibah eksternal) 

5 7 5 7 3 7 3 37 

3 Jumlah Publikasi Jurnal 

Nasional Terakreditasi 

10 10 8 10 4 10 6 58 

4 Jumlah Publikasi Seminar 

Int Terindeks  

8 8 7 8 4 8 4 47 

5 Jumlah Publikasi Jurnal 

Internasional terindeks 

12 12 8 12 6 12 6 68 

Total penelitian (1+2) 115 

Total publikasi (2+4+5) 173 

 

 

Tabel 4. Target peningkatan jumlah penelitian dan publikasi per fakultas 2021 – 2025, dengan 

kenaikan 10% per tahun. 

 Target 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Jumlah Penelitian Dosen (dana internal) 78 86 94 104 114 

2 Jumlah Penelitian Dosen (dana hibah eksternal) 37 41 45 49 54 

3 Jumlah Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi 58 64 70 77 85 

4 Jumlah Publikasi Seminar Int Terindeks  47 52 57 63 69 

5 Jumlah Publikasi Jurnal Internasional terindeks 68 75 82 91 100 

 Total penelitian (1+2) 115 127 139 153 168 

 Total publikasi (3+4+5) 173 191 209 231 254 

 

  

Sumber: Rencana Kerja Universitas (2021) 

Sumber: Rencana Kerja Universitas ( 2021) 
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Tabel 5. Target peningkatan jumlah penelitian dan publikasi per fakultas 2021 – 2025, dengan 

kenaikan 20% per tahun. 

 Target 2021 2022 2023 2024 2025 
1 Jumlah Penelitian Dosen (dana internal) 78 94 112 135 162 

2 Jumlah Penelitian Dosen (dana hibah eksternal) 37 44 53 64 77 

3 Jumlah Publikasi Jurnal Nasional Terakreditasi 58 70 84 100 120 

4 Jumlah Publikasi Seminar Int Terindeks  47 56 68 81 97 

5 Jumlah Publikasi Jurnal Internasional terindeks 68 82 98 118 141 

 Total penelitian (1+2) 115 138 165 199 239 

 Total publikasi (3+4+5) 173 208 250 299 358 

 

E. Potensi yang Dimiliki UAJY  

UAJY memiliki potensi berupa perangkat lunak dan keras yang mendukung 

aktivitas penelitian para dosen. Beberapa potensi tersebut antara lain: 

1. Struktur organisasi relatif pendek yang mempercepat aktivitas penelitian 

(terutama) yang bersifat tanggapan pada situasi mutakhir. Sebagai PTS, UAJY 

memiliki birokrasi ringkas yang sangat bermanfaat untuk reaksi cepat. Unit 

berupa LPPM serta beberapa Pusat Studi telah tersedia untuk dimanfaatkan. 

2. Fakultas dan departemen berisi para dosen bergelas S3 yang semakin 

bertambah jumlahnya. Kualifikasi S3 menunjukkan kematangan dan 

kemandirian dalam meneliti sehingga kuantitas dan kualitas hasil penelitian 

seharusnya meningkat. Enam fakultas, delapan departemen, dengan 10 

program studi S1 dan tujuh program studi S2 memberi potensi keberagaman 

topik penelitian. 

3. Laboratorium yang tersedia terus ditingkatkan kualitasnya. Laboratorium 

merupakan kebutuhan penting bagi beberapa jenis penelitian, terutama pada 

hard-sciences. Hubungan laboratorium-laboratorium di UAJY dengan 

laboratorium sejenis di luar UAJY yang lebih lengkap dan canggih dapat 

mengisi kekurangan yang ada.  

4. Kerjasama UAJY dengan lembaga lain (pendidikan maupun non-pendidikan) 

terus berkembang. Saat ini, walau terus berkembang, kerjasama yang ada 

belum dimanfaatkan optimal. Kerjasama ‘tidur’ ini sangat perlu disemangati 

agar bergairah dalam aktivitas penelitian. Beberapa kerjasama UAJY antara 

lain: 

a. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK), 

b. Nationwide University Network in Indonesia (NUNI),  

Sumber: Rencana Kerja Universitas (2021) 
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c. Association of Southeast and East Asian Catholic Colleges and 

Universities (ASEACCU),  

d. Association of Christian Universities and Colleges in Asia 

(ACUCA),  

e. International Federation of Catholic Universities (IFCU), 

f. Pemerintah Daerah Bantul. 
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Tabel 6. Kerjasama UAJY dengan Instansi lain dalam pendidikan 

No Nama Instansi 

1 Ateneo de Manila University 

2 ATMI Cikarang 

3 B.S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology 

4 Chang Jung Christian University, Taiwan 

5 Daffodil International University 

6 De La Salle University-Dasmarinas 

7 De Monfort University 

8 Dublin City University 

9 Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi Kristen & Katolik Se-Indonesia 

10 Griffith University 

11 Highline Community College 

12 Hosei University 

13 International Institute of Applied Informatics (IIAI) 

14 Kansai University of International Studies 

15 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Thailand 

16 Kings College New York City 

17 Kwansei Gakuin University, School of Policy Study 

18 Nanjing Xiaozhuang University (NXU) 

19 National United University Departement of Civil and Disaster Prevention Engineering 

20 National Cheng Kung University 

21 National Formosa University 

22 National Kaohsiung University of Science and Technology 

23 National Taichung Univ. of Education, Taiwan 

24 National Tsing Hua University, Taiwan 

25 National University of Singapore 

26 Osaka Bunka Kokusai Gakkou 

27 Pazmany Peter Chatolic University 

28 Providence University 

29 Rotterdam Business School 

30 Saint Louis University 

31 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I 

32 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo - English Speaking Community (ESC) 

33 SMA PL Van Lith, Muntilan 

34 Soongsil University 

35 St. Ambrose University 

36 STIKES Bethesda YAKKUM 

37 STMIK Pontianak 

38 Technische Universitat Ilmenau 

39 Tokyo City University 

40 Universitas Diponegoro 

41 Universitas Gadjah Mada 

42 Universitas Islam Indonesia 

43 Universitas Katolik Atma Jaya, Fakultas Teknik - Jakarta 

44 Universitas Katolik Dharma Cendika Surabaya 
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No Nama Instansi 

45 Universitas Katolik di Indonesia - APTIK (18 Yayasan dengan 19 Perguruan Tinggi) 

46 Universitas Katolik Soegijapranata 

47 Universitas Katolik Widya Mandira 

48 Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta 

49 Universitas Multimedia Nusantara 

50 Universitas Nusa Putra 

51 Universitas Syiah Kuala 

52 Universitas Telkom 

53 Universitas Warmadewa 

54 Universitat Passau, Germany 

55 Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" 

56 Universite Catholique de Lille 

57 Universiti Teknikal Malaysia Melaka 

58 University of Huddersfield 

59 University of Puget Sound 

60 University of Southern Denmark 

61 Yayasan Dinamika Edukasi Dasar 

62 YPPN Budya Wacana 

63 Yuan Ze University, Taiwan 

64 Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) Asia-Pasific Regio 

Office|Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) 

65 Bank Indonesia, Tbk 

66 United Board - For Christian Higher Education in Asia 

67 Taiwan Education Center Indonesia|Tunghai University, Taiwan 

68 John-Wiley & Sons Singapore Pte Ltd 

69 Association of Christian Universities and Colleges in Asia (ACUCA) 

70 21 Perguruan Tinggi Indonesia (NUNI) 

71 ACT Education Solutions Ltd., Indonesia 

72 ADR Group of Companies 

73 Asosisasi Pengembang dan Pendidik Bahasa Mandarin 

74 Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa 

75 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

76 Federation Internationale du Beton Indonesia 

77 GBC Indonesia Perwakilan Yogyakarta 

78 Ikatan Arsitek Indonesia 

79 ISACA Indonesia Chapter 

80 Jaringan Perpustakaan APTIK (JPA) 

81 Kawan Lama Group 

82 Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

83 Kementrian Pemuda dan Olah Raga 

84 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY 

85 Komisi Yudisial Republik Indonesia 

86 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

87 LPP Radio Republik Indonesia Yogyakarta 

88 Niagahoster (PT Web Media Technology Indonesia) 

89 Oracle Indonesia 

90 Paguyuban Warga Tionghoa Bhakti Putera Yogyakarta 
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No Nama Instansi 

91 Pemerintah Kabupaten Merauke 

92 Perhimpunan Anggrek Indonesia DIY 

93 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

94 PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya 

95 PT CBQA Global Indonesia 

96 PT Enseval Putera Megatranding, Tbk. 

97 PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. (JSI) 

98 PT Trimitra Wisesa Abadi 

99 PT. Computrade Technology International 

100 PT. Mega Andalan Kalasan 

101 PT. Microsoft Indonesia 

102 Putra Brillian, Coursewares & Education Equipment Specialist 

103 Rotary Club Mataram Yogyakarta 

104 Sasana Inklusi dan gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia 

105 Bank Indonesia, Tbk 

106 Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia 

107 International Federation of Catholic Universities (FIUC) 

108 Business Watch Indonesia 

109 The Exchange of Student for Technical Experience A.s.b.l (IAESTE) 

 

 

 

Tabel 7. Kerjasama UAJY dengan Instansi lain dalam penelitian 

No Nama Instansi 

1 Kwansei Gakuin University, School of Policy Study 

2 National Formosa University 

3 National University of Singapore 

4 Universitas Diponegoro 

5 Yayasan Dinamika Edukasi Dasar 

6 YPPN Budya Wacana 

7 PT Lombok Gandaria 

8 Association of Community Radio Broadcasters (AMARC) Asia-Pasific Regio 

Office|Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) 

9 Yayasan Penelitian dan Pengambangan Pertanian Nasional (YP3N) Yogyakarta 

 

  

Sumber: Kantor Kerjasama dan Promosi UAJY (2020) 

Sumber: Kantor Kerjasama dan Promosi UAJY (2020) 
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Tabel 8. Kerjasama UAJY dengan Instansi lain dalam pengabdian 

No Nama Instansi 

1 Yayasan Dinamika Edukasi Dasar 

2 YPPN Budya Wacana 

3 De La Salle University-Dasmarinas 

4 Bupati Rembang 

5 Credit Union Keling Kumang 

6 Forum Komunikasi Winongo Asri 

7 Gereja Kristus Raja, Baciro Yogyakarta 

8 ILUMENWA (Ikatan Alumni Resiman Mahasiswa) YON 7 UAJY 

9 Keuskupan Ketapang 

10 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

11 Pelayanan Misi Nafiri Allah 

12 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 

13 Pemerintah Kota Yogyakarta 

14 Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

15 Sasana Inklusi dan gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia 

16 Yayasan SatuNama 

 

 

F. Harapan Fakultas/Pascasarjana, Departemen, dan Pusat Studi untuk 

RENSTRA Penelitian 2021-2025 

 

Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di UAJY, para pelaku 

penelitian memiliki harapan terbentuknya atmosfir penelitian yang menggairahkan. 

Harapan-harapan tersebut dirangkum di bawah, sesuai masukan. 

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 

Kinerja penelitian dosen UAJY, baik secara individu maupun kelompok, 

cukup baik. Motivasi dosen dalam memperoleh sumber dana penelitian internal 

dan eksternal (dalam negeri maupun luar negeri) cukup baik. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan terus meningkatnya publikasi hasil riset di jurnal bereputasi. 

Namun, ada masalah yang perlu segera dipecahkan yaitu adanya kecenderungan 

bahwa dosen yang aktif meneliti tidak merata (sama) (Lihat Lampiran 1). 

 

Sumber: Kantor Kerjasama dan Promosi UAJY (2020) 
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B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Topik Rencana Induk Riset Nasional 

(RIRN) 

Lima topik yang ditetapkan oleh universitas dianggap membatasi atau 

menghambat pengembangan ilmu pengetahuan. Dari sudut pandang idealisme, ke 

lima topik tersebut merupakan ekspresi visi UAJY yang masih relevan dengan 

kondisi Indonesia saat ini. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dirasa 

memerlukan ekplorasi lebih luas daripada ke lima topik tersebut. Topik ‘adaptif’ 

yang diharapkan dapat menjadi alternatif luas untuk menampung  topik di luar ke 

empat topik lain dirasakan belum terlalu jelas (Lihat Lampiran 1). 

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti 

Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Masyarakat 5.0 memberi peluang 

tersedianya topik-topik penelitian baru. Kemajuan pesat teknologi (terutama 

digital) membawa dampak besar di hampir semua sisi kehidupan manusia yang 

bahkan belum ada presedennya. Perubahan-perubahan yang terjadi menawarkan 

banyak hal yang menarik untuk diteliti. Bukti-bukti kebenaran terjadinya 

perubahan iklim serta terjadinya pandemi COVID-19 menambah beragamnya 

topik penelitian. Hal tersebut membuka kesempatan bagi para dosen UAJY untuk 

menghasilkan hasil penelitian yang baru dan bermanfaat  (Lihat Lampiran 1). 

 

H. Analisis SWOT  & PESTLE 

Suatu institusi Perguruan Tinggi (PT) dengan tingkat persaingan yang makin 

ketat harus dapat mempergunakan semua daya yang dimiliki untuk dapat berhadapan 

dengan pesaing-pesaingnya. Saat ini banyak PT yang berlomba-lomba untuk 

memperlihatkan dan mengasah kekuatannya untuk menempati posisi dalam maping PT 

di Indonesia, juga di dunia. Adanya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka 

memberikan kesempatan PT untuk menunjukkan keunggulannya sebagai tempat yang 

layak untuk belajar. PT yang adaptive terhadap perubahan akan bisa bersaingan dan 

berkiprah dalam era baru, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Penelitian menjadi 

dasar untuk mendukung dan mengali potensi/kekuatan dari suatu PT. Semua dasar 

pembelajaran dan aktivitas akademika akan lebih bermanfaat jika berlandaskan pada 

penelitian-penelitian yang dilakukan. Sumbang sih bagi kemajuan bangsa selalu melalui 

penelitian yang dilakukan, terutama penelitian yang berasal dari PT. 
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UAJY telah mencapai umur lebih dari 55 tahun sehingga sudah selayaknya semakin 

serius berkiprah dalam aktivitas penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu disadari 

bahwa UAJY mempunyai kekuatan (strength) sebagai dasar dalam mencapai tujuan 

berupa potensi yang dapat diandalkan tanpa mengabaikan masih adanya beberapa 

kelemahan (weakness). Selain melihat faktor internal (kekuatan dan kelemahan), UAJY 

juga perlu memerhatikan faktor eksternal yang mempengaruhinya, yaitu sikap yang 

diperlukan dalam menghadapi tantangan dan kesempatan (opportunity) luas dunia 

penelitian serta ancaman (threat) yang muncul dalam mencapai tujuan yang diinginkan.  

Makin tingginya pengaruh faktor eksternal, ketidakpastian dan makin pesatnya 

dinamika yang terjadi dalam kehidupan, menyebabkan diperlukan juga telaah lebih 

mendalam mengenai opportunity dan threat, yaitu melalui telaah lebih lanjut dengan 

PESTLE. PESTLE melihat lebih detail mengaruh Politics, Economy, Social, Technology, 

Legal dan Environment terhadap PT. 

Tersaji di bawah ini analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) yang 

berkaitan dengan penelitian UAJY. 

Kondisi internal UAJY untuk penelitian 

1. Kekuatan (Strength) 

Kekuatan UAJY dalam bidang penelitian: 

a.  UAJY melalui LPPM berkomitmen untuk selalu meningkatkan penelitian baik 

dengan dana dari pihak eksternal, maupun dana internal. Hal ini terbukti dari 

penyediaan dana internal UAJY yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

sebagai bentuk kepedulian UAJY untuk mendorong semua dosennya 

melakukan penelitian. 

b. UAJY menempati rangking 42 dari 47 PT yang masuk dalam klaster Mandiri 

berdasarkan SK Dirjen Penguatan Risbang No. B/5678/E1.2/H.M.00.03/2019 

tanggal 13 November 2019. Total 1977 perguruan tinggi  masuk dalam klaster 

Mandiri (47 PT), Utama (146 PT), Madya (476 PT), dan Binaan (1305 PT).  

Hal ini membuktikan bahwa UAJY telah mencapai tujuannya dalam posisi 

klaster tertinggi, yaitu klister Mandiri. 
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c.  Potensi sumber daya manusia (dosen peneliti) yang dimiliki oleh UAJY yaitu 

delapan (8) Guru Besar, 99 orang Doktor, dan 223 Master per tahun 2020. 

Posisi ini akan berubah lagi pada tahun depan (2021), dengan adanya tambahan 

15% calon doktor dari jumlah dosen bergelar master yang akan menyelesaikan 

studinya di tahun 2027. Dengan adanya potensi ini, diharapkan makin banyak 

dosen yang akan mengusulkan dan melaksanakan penelitian. 

d.  UAJY telah memiliki standar mutu dan keunggulan yang dibuktikan dengan 

diperolehnya ISO 9001: 2015 

e.  Perpustakaan pusat telah memperoleh Akreditasi A BAN PT dengan 

berlangganan e-library seperti EBSCO, PROQUEST, EMERALD INSIGHT, 

Wiley Online Library, ASCE, Taylor & Francis Online, Creative Review, 

Accounting Horizons, Harvard Business Review, CR (Communication 

Research), ACI Materials Journal, ACI Structural Journal, Journal of 

Accountancy, The Accounting Review, Springer Link, Journal of 

Communication inquiry, ACCH, Perpustakaan KPK, OJS UAJY, Oxford 

Business Group, digital resource & e book dari Wiley & Son, Cengage, 

Pearson (https://perpustakaan.uajy.ac.id/e-library). 

f.  Masing-masing fakultas dilingkungan UAJY telah memiliki laboratorium, 

seperti laboratorium Fakultas Hukum, PPEB-Inkubator Bisnis, Laboratorium 

Komputer Fakultas Ekonomi, Laboratorium Audiovisual, Laboratorium 

Sosiologi, PKT, Laboratorium Bahan, Laboratorium Struktur Data, 

Laboratorium Komputasi, Laboratorium Informatika Lanjut, Laboratorium 

Sistem Produksi, Laboratorium Perancangan Kerja, Laboratorium Proses 

Produksi, Laboratorium Pmdl & Optimasi, Laboratorium Jaringan Komputer, 

Laboratorium Elektronika Industri, Laboratorium Sistem Digital, 

Laboratorium Bio Molekuler, Laboratorium Teknobio Industri, Laboratorium 

Teknobio Lingkungan, Laboratorium Teknobio Pangan, PPKT, Laboratorium 

Hidro & Rekayasa, Laboratorium Man Rekayasa Kontruksi, Laboratorium 

Struktur & Bahan Bangunan, Laboratorium Ukur Tanah, Laboratorium 

Mekanika Tanah, Laboratorium Transportasi, Laboratorium PPTA, 

Laboratorium Komputasi TS, Laboratorium Arsitektur Digital, UPTF, 

Laboratorium PPBA, Laboratorium PPLK, Laboratorium Komputer 

Pascasarjana. 

https://perpustakaan.uajy.ac.id/e-library
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g.  Adanya pusat-pusat studi yang telah dimiliki UAJY, seperti Pusat Studi Energi, 

Pusat Studi Kewirausahaan, dan Pusat Studi Indonesia Kawasan Timur, Pusat 

Studi HAM dan Demokrasi, yang dapat direvitalisasi untuk memperkuat 

kinerja penelitian. 

h.  Adanya Sentra Kekayaan Intelektual 

2. Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan UAJY dalam bidang penelitian: 

a.  Hilirisasi, implementasi dan komersialisasi luaran penelitian masih rendah dan 

perlu peningkatan. 

b.  Masih kurangnya penelitian tingkat internasional; penelitian kerjasama PT, baik 

dalam negri maupun kerjasama PT luar negri; penelitian kerjasama dengan 

industri/instansi pengguna. 

c.  Kurang digunakannya hasil penelitian untuk mendukung pengajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

d.  Masih besarnya beban mengajar dosen sehingga dosen masih menitikberatkan 

pada pengajaran daripada waktu yang disediakan untuk penelitian. 

Keberhasilan penelitian UAJY dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Kondisi internal UAJY, merupakan kondisi yang controllable dan dapat ditingkatkan dan 

diperkuat untuk mendukung keberhasilan penelitian. Selain kondisi internal UAJY, 

kondisi eksternal UAJY merupakan faktor yang harus diperhatikan secara khusus karena 

merupakan faktor yang lebih uncontrollable. Kondisi eksternal tersebut dapat menjadi 

peluang atau ancaman bagi implementasi penelitian di tahun-tahun mendatang. Suatu 

ancaman, apabila dapat dikelola dengan baik akan menjadi peluang bagi UAJY. Peluang 

dan ancaman tersebut dapat berupa aturan-aturan, program, pendanaan dan bentuk-

bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh UAJY dengan lembaga-lembaga di luar 

UAJY, baik nasional maupun internasional. 
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Kondisi eksternal UAJY untuk penelitian 

3. Peluang (Opportunity) 

Peluang dalam bidang penelitian: 

a.  Makin banyak potensi kerjasama dengan pihak ketiga, sebagai penyandang 

dana karena UAJY melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah daerah, 

(misal, Indonesia Timur – Pusat Studi Kawasan Indonesia Timur) yang 

sedang berlomba-lomba mengembangkan daerahnya. 

b.  Makin meningkatnya kerjasama UAJY dengan universitas di luar negri, 

akibat program bersama untuk mendukung program internasional yang ada 

di UAJY. Kerjasama tersebut berupa exchange program bagi dosen dan 

mahasiswa. Bagi dosen berupa penelitian dan atau pengajaran di universitas 

kerjasama. 

c.  Makin meningkatnya perhatian pemerintah melalui Kemenristek/BRIN 

untuk penelitian, baik dalam hal dana maupun makin beragam jenis 

penelitian yang ditawarkan.  

d. Berdasarkan data Scimagojr (http://scimagojr.com/countryrank.php) pada 

tahun 2019 publikasi Indonesia menempati posisi 47 dari 240 negara di dunia, 

naik posisi dari rangking 52 pada tahun 2014. 

e.  Potensi institutional links yang banyak ditawarkan oleh penyandang dana 

dari luar, seperti misal British Council, Sumitomo, Indonesian Toray Science 

Foundation (ITSF), Fullbright, Endeavour, USAID-TIRI, SIDA, NEWTON 

FUND, AUS AID, DSB; dan penyandang dana dari dalam, seperti BOPTN 

(SIMLITABMAS), PKM, INSINAS, PTI, Pengembangan Inovasi, LPDP, 

DIPI, Konsorsium Industri, CSR, Lemlitbang Kementerian, LPNK (Ditjen 

Penguatan Risbang, 2016). 

  

http://scimagojr.com/countryrank.php
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4. Ancaman (Threat) 

Ancaman dalam bidang penelitian: 

a.  Hampir semua perguruan tinggi di Indonesia mulai menyadari pentingnya 

“berebut” dana penelitian, baik dari Kementerian Kemenristek/BRIN, 

maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya 

b.  Makin banyak PT yang memperhatikan dan lebih mendorong para dosennya 

untuk melakukan penelitian, sehingga makin tinggi tingkat persaingan setiap 

periode penawaran dana. 

c.  Makin sulitnya implementasi dan syarat komersialisasi hasil penelitian. 

d.  Makin sulitnya persyaratan publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang terindeks (misal, World 

of Science, Scopus/Scimagojr, Thompson Reuters, Microsoft Academic 

Search dls). 

Berdasarkan uraian mengenai kondisi internal dan eksternal UAJY, maka UAJY 

melalui LPPM masih mempunyai kekuatan yang dapat digunakan untuk mengatasi 

kelemahannya. Diharapkan UAJY lebih dapat mengelola kesempatan yang ada dan 

mengubah ancaman melalui kesempatan untuk mendukung program penelitian di 

UAJY. 

I. PESTLE 

Saat ini dunia sedang mengalami disrupsi.  Era disruptif adalah masa yang 

ditandai dengan banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh 

organisasi, instansi, atau lembaga yang telah mapan sehingga mengganggu jalannya 

tatanan sistem lama yang ada di dalamnya serta berpotensi menghancurkan sistem lama 

tersebut. Perubahan tidak hanya di lingkungan non-kampus, tetapi juga mempengaruhi 

dunia akademik, yaitu Perguruan Tinggi. Analisis PESTLE mulai diperlukan karena 

perubahan yang amat cepat pada lingkungan luar suatu PT sehingga diperlukan analisis 

lebih lanjut untuk melihat pengaruh kondisi eksternal UAJY. PT harus juga adaptif 

terhadap perubahan tersebut. 
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a. Politics 

Pengaruh stabilitas politik, walau mungkin tidak begitu besar terhadap 

UAJY, tetapi akan mempengaruhi UAJY dalam memperoleh pendanaan 

penelitian baik pendanaan dari Kemenristek/BRIN maupun dari sumber eksternal 

lainnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk lebih menitik beratkan pada 

penelitian-penelitian menanggulangi pandemik, akan mempengaruhi penelitian 

yang tidak ada hubungannya dengan pandemik, walaupun usulan penelitiannya 

menarik/berguna untuk hal lain. 

b. Economy 

Pengaruh stabilitas ekonomi nasional akan mempengaruhi besar/kecilnya 

anggaran pendanaan penelitian terutama dari  Kemenristek/BRIN. Makin 

banyaknya klaster Mandiri dengan dengan dana kelolaan Rp30 milyar per PT 

akan mendorong persaingan antarPT untuk menuju klaster Mandiri. Sebaliknya, 

stabilitas ekonomi juga dapat mendorong PT untuk berkerjasama dengan industri, 

sehingga hilirisasi penelitian dengan TKT yang lebih tinggi dapat ditingkatkan. 

c. Social 

Pengaruh sosial seperti bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 dan 

puncaknya akan terjadi di tahun 2028. Bonus demografi dibarengi dengan era 

generasi Z, akan mempengaruhi banyaknya usia produktif dan multi-tasking 

dengan cara pikir maju, menjadi kesempatan banyaknya tenaga kerja dosen yang 

lebih bermutu dan produktif sehingga dapat meningkatkan penelitian-penelitian 

yang lebih berguna secara komersialisasi. 

d. Technology 

Pengaruh teknologi tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan di masa depan. 

Apapun bidang ilmunya selalu akan beririsan dengan IT. Penelitian-penelitian di 

waktu yang akan dapat akan lebih fairness dan lebih challenging dengan adanya 

IT. Penelitian antarbidang ilmu dengan pengaruh IT akan banyak sekali 

berkembang di masa yang akan datang. IT akan meningkatkan inovasi penelitian 

secara masif, baik langsung maupun tidak langsung serta mempengaruhi semua 

lini kehidupan. 
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e. Legal 

Pengaruh peraturan dan hukum dapat mendorong atau membatasi penelitian 

UAJY. Kesempatan yang sama untuk memperoleh dana dan perkembangan 

bidang-bidang yang dapat diteliti, akan membuat kompetisi semakin meningkat. 

Penelitian yang baik akan dituntut untuk memenuhi etika penelitian dan tidak 

melanggar hukum, seperti terjadinya plagiasi penelitian. 

f. Environment 

Pengaruh lingkungan yang berubah dengan cepat dan amat dinamik, 

menuntut dinamika topik penelitian dan persaingan yang makin tinggi. Tuntutan 

akan keterbaruan topik penelitian dan outcome penelitian menjadi suatu 

keharusan agar penelitian dapat digunakan dalam skala industri sehingga dapat 

menyumbang percepatan ekonomi dan teknologi Indonesia pada abad ke 22. 

 

 

  



 
31 

BAB IV PRIORITAS PENELITIAN 
 

A. Semangat “Serviens in Luminae Veritatis” Sebagai Roh Pengembangan 

Penelitian 
 

Prioritas penelitian UAJY diletakkan dalam konteks faktor eksternal dan internal 

berdasarkan analisis SWOT dan PESTLE. Dengan demikian, diharapkan setiap prioritas 

penelitan UAJY berdasar pada potensi dan kompetensi serta keunikan sumberdaya yang ada 

dapat terkait dan mendukung prioritas penelitian nasional. Selain itu output dan outcome 

bisa menjawab permasalahan-permasalah mendasar (teoritis) maupun permasalahan nyata 

di masyarakat dan lingkungannya.  

Berdasarkan RIPU-UAJY 2012/2013-2036/2037 kekhasan penelitian UAJY 

diperoleh dari semangat UAJY, yaitu Melayani dalam Cahaya Kebenaran.  Semangat ini 

diturunkan menjadi lima kata kunci yaitu ‘Kebencanaan’, ‘Kemiskinan,’ ‘Multi-kultur,’ dan 

‘Kearifan lokal’ serta ‘Adaptif terhadap Kebutuhan Global.’ Kata kunci tersebut kemudian 

juga ditetapkan sebagai tema penelitian prioritas UAJY, sebagai upaya untuk mencapai 

kekasan dan keunggulan penelutian UAJY.  Walau pun demikian, penetapan ini tidak 

menutup kemungkinan dilaksanakannya tema penelitian lain di tiap Departemen atau 

Program Studi yang ada di lingkungan UAJY.    

Masing-masing kata kunci tersebut dapat dilihat sebagai satu sistem mandiri atau 

sub-sistem dari gabungan ke lima kata kunci tadi. Dengan memahami (meletakkan) setiap 

kata kunci keunikan UAJY sebagai satu sistem (atau sub-sistem), maka keunikan tersebut 

akan menjadi sumur topik penelitian yang berlimpah. Tema yang diangkat dari kata kunci 

itu juga menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin ilmu, kolaborasi antara 

Departemen atau Program Studi, dalam penelitian di UAJY.    

Tema dan Topik Penelitian     
 

UAJY menetapkan lima  tema penelitian prioritas, yaitu  kebencanaan, kemiskinan, 

multi-kultur, kearifan lokal, dan adaptif terhadap kebutuhan global.  Kelima tema tersebut 

memiliki irisan di berbagai topik, sehingga satu topik penelitian bisa bagian dari beberapa 

tema.    Secara keseluruhan tema penelitian prioritas UAJY diimplementasikan dalam 122 

topik penelitian.  Topik penelitian akan dilaksanakan secara monodisiplin, oleh peneliti atau 

kelompok peneliti dari satu Departemen atau Program Studi, atau secara lintas disiplin, dari 

beberapa Departemen atau Program Studi dan/atau Pusat Studi di UAJY Tabel 9.     
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Tema penelitian prioritas UAJY juga merupakan implementasi atau perwujudan dari tema 

dan topik penelitian nasional yang dirumuskan dalam PRN 2021-2025.  Keterkaitan tema 

dan topik penelitian UAJY dengan PRN 2020-2024 (Gambar 1 sampai Gambar 4) 

Tabel 9. Tema dan Topik UAJY serta Unit Terkait 

TEMA UAY   TOPIK UAJY PRODI/DEP 

  [1]   [2] [3] 

1. KEBENCANAAN 1.1 Penganekaragaman pangan dan peningkatan 

nilai gizi bahan pangan 
BIO 

    1.2 Pengendalian pencemaran/Bioremediasi 

dengan tumbuhan dan mikrobia indigenus 
BIO 

    1.3 Pengaturan Hukum di bidang teknologi 

Pertanian dan Kehutanan  
HK 

    1.4 Computer vision dan kecerdasan buatan 

untuk segmentasi dan pengenalan pola serta 

klasifikasi obyek  dalam citra hasil 

penginderaan jarak jauh 

INF 

    1.5 Deteksi dini bencana alam berdasarkan  

pola bencana 
INF 

    1.6 Komunikasi krisis, komunikasi bencana, 

mitigasi bencana 
KOM 

    1.7 Sustainability studies KOM, SOS, EP, BIO 

    1.8 Rehabilitasi sosial ekonomi pasca bencana SOS 

    1.9 Pengembangan material masa depan ramah 

lingkungan* 
TS 

    1.10 Pemberdayaanan material lokal dan bahan 

limbah untuk struktur bangunan* 
TS 

    1.11 Smart structures and advanced materials* TS 

    1.12 Inovasi elemen struktur ringan untuk 

bangunan tahan gempa** 
TS 

    1.13 Pengembangan struktur baja inovatif tahan 

gempa** 
TS 

    1.14 Peran manajemen konstruksi dalam 

penanggulangan potensi bencana alam 
TS 

    1.15 Standar penanggulangan bencana dari 

perspektif manajemen konstruksi 
TS 

    1.16 Manajemen tanggap bencana dari perspektif 

manajemen konstruksi 
TS 

    1.17 Perilaku tanah akibat beban dinamis TS 

    1.18 Potensi pencairan tanah (Liquefaction) TS 

    1.19 Problem tanah collapsible TS 

    1.20 Pemetaan daerah rawan gempa  (Hazards 

Maps) 
TS 

Keterangan: AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  KOM: Komunikasi;  

SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait tema 2; *****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 

2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###: terkait tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 
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Lanjutan Tabel  9  

 [1]   [2] [3] 

    1.21 Kendali getaran (Structural Control) TS 

    1.22 Monitoring dan deteksi kerusakan struktur TS 

    1.23 Performance Based Engineering TS 

    1.24 Probabilistic seismic hazard analysis TS 

    1.25 Pengembangan metoda untuk perbaikan struktur TS 

    1.26 Asesmen dan pemetaan kerawanan bencana 

keairan 
TS 

    1.27 Pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan 

daerah aliran sungai 
TS 

    1.28 Pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan 

kawasan pantai yang berkelanjutan 
TS 

    1.29 Material perkerasan tahan banjir TS 

    1.30 Mitigasi infrastruktur (sarana /prasarana) daerah 

rawan bencana 
TS 

    1.31 Pemanfaatan Penginderaan jauh untuk transportasi 

berkelanjutan 
TS 

    1.32 Perencanaan dan pengelolaan SDA (sistem 

sumber   daya air) terpadu  
TS 

    1.33 Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam 

mitigasi kebencanaan dalam dunia konstruksi 
TS, ARS 

    1.34 Antisipasi bencana ( perencanaan, perencanaan 

berkelanjutan, perancangan hingga tahap mitigasi 

bencana) pada area permukiman maupun warisan 

budaya. 

TS, ARS 

    1.35 Transformasi / adaptasi tipologi bangunan dalam 

menghadapi era kenormalan baru, revolusi 

industri 4.0, masyarakat digital, serta kaitannya 

dengan masyarakat kecil yang dapat 

diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian. 

TS, ARS 

    1.36 Recovery ekonomi pasca pandemi EM,EP 

 

Keterangan: 
AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  KOM: 

Komunikasi;  SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait tema 2; 

*****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###: terkait tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 
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Lanjutan Tabel  9 

 [1]   [2] [3] 

2. KEMISKINAN 2.1 Dinamika sosial, ekonomi perkembangan 

pertanian organik*** 
SOS,EP 

    2.2 Kajian Arsitektural yang 

Mempertimbangkan kelestarian alam, dan 

pengembangan budaya lokal *** 

ARS, BIO 

    2.3 pengembangan bahan pangan untuk 

ketahanan dan keamanan pangan 
BIO 

    2.4 Dinamika industri dan ekonomi kreatif*** KOM,SOS,EP 

    2.5 Exploring youth enterpreneurship EM 

    2.6 Manajemen pertanian EM 

          

3. MULTIKULTURAL 3.1 Pengaruh hibriditas budaya pada aktivitas 

ekonomi kreatif dan pembentukan 

identitas kota.  

SOS, EP 

    3.2 Hukum ketetanegaraan dan administrasi 

negara 
HK 

      
  
3.3 

Riset-riset  produksi konten dan dampak 

media digital pada kelompok-kelompok 

marginal, untuk pemberdayaan  

mewujudkan kesetaraan hukum, ekonomi, 

dan gender. 

KOM 

          

4. KEARIFAN LOKAL 4.1 Penyediaan bahan baku obat herbal dan 

pangan berkualitas**** 
BIO 

    4.2 Diversifikasi olahan pangan hasil laut 

**** 
BIO 

    4.3 Pemanfaatan sumberdaya laut untuk 

pengawetan bahan pangan**** 
BIO 

    4.4 Pengembangan obat herbal untuk 

penanggulangan kesehatan dan 

kemiskinan**** 

BIO 

    4.5 Pemanfaatan sumberdaya hayati untuk 

keamanan dan ketahanan pangan serta 

kemiskinan dan stunting***** 

BIO 

          

Keterangan:  AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  

KOM: Komunikasi;  SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait 

tema 2; *****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###:terkait tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 
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Lanjutan Tabel  9 

  [1]   [2] [3] 

    4.6 Produksi bahan baku antibakteri untuk kesehatan 

masyarakat dan  keamanan pangan ***** 
BIO 

    4.7 Penyediaan bahan baku obat herbal 

berkualitas***** 
BIO 

    4.8 Pengembangan  biodegradable packaging untuk 

meningkatkan kualitas pangan 
BIO 

    4.8 Hukum tentang Penguasaan hak atas tanah **** HK 

    4.9 Hukum dan Kearifan Lokal HK 

    4.10 Identifikasi budaya nusantara untuk keperluan 

preservasi digital melalui AI/DL 
INF 

    4.11 Pengembangan teknologi pengemasan untuk 

peningkatan daya saing industri 
TI 

    4.12 Pengembangan industri kreatif berbasis kearifan 

lokal 
TI 

5. ADAPTIF 

TERHADAP 

KEBUTUHAN 

GLOBAL 

5.1 Pelaporan Keuangan Bisnis di era 4.0 AK 

  5.2 Informasi akuntansi untuk kepentingan manajerial AK 

  5.3 Manajemen biaya untuk meningkatkan nilai 

organisasi 
AK 

    5.4 Akuntansi lingkungan AK 

    5.5 Informasi Akuntansi untuk UMKM*** AK 

    5.6 Pengauditan Laporan keuangan di era 4.0 AK 

    5.7 Pengauditan internal untuk mendukung good 

governance 
AK 

    5.8 Perpajakan * AK 

    5.9 Akuntansi sektor publik dan keuangan daerah* AK 

    5.10 Peran sistem informasi akuntansi untuk 

meningkatkan nilai organisasi di era 4.0 
AK 

  

Keterangan: 

AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  KOM: 

Komunikasi;  SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait tema 2; 

*****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###: terkiti tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 
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Lanjutan Tabel  9 

  
  [1]   [2] [3] 

    5.11 Integrasi fungsi hunian  di area perkotaan untuk membantu 

memenuhi kebutuhan pangan 
ARS 

    5.12 Peningkatan efisiensi penggunaan energi (listrik)  ARS 

    5.13 Perubahan  kebutuhan ruang pasca-pandemi Covid-19 ARS 

    5.14 Pemanfaatan dukungan teknologi digital, teknologi 

informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan 

perancangan lingkungan binaan dalam skala mezo dan 

makro, kecerdasan buatan 

ARS 

    5.15 Pengembangan enerji biomassa (bioetanol dari mikroba) BIO 

    5.16 Eksplorasi obat tradisional dan tanaman obat (etnobotani), 

ekstraksi metabolit sekunder, pengembangan enerji 

biomassa, penyediaan bahan baku berkualitas.  

BIO 

    5.17 Ekstraksi metabolit sekunder tanaman obat BIO 

    5.18 Pengembangan pangan fungsional BIO 

    5.19 Perlindungan dan konservasi sumberdaya hayati dalam 

menegakkan kearifan lokal dan ketahanan kebencanaan 

(resilency) # 

BIO 

    5.20 Innovation management EM 

    5.21 Knowledge management EM 

    5.22 Green supply chain EM 

    5.23 Green innovation EM 

    5.24 Family business EM 

    5.25 Supply chain management EM 

    5.26 Sustainability of company EM 

    5.27 Etika dalam pengelolaan organisasi EM 

    5.28 Green economic EM, EP 

    5.29 Small medium enterprises / UMKM EM, EP 

  
Keterangan: 
AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  KOM: 

Komunikasi;  SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait tema 2; 

*****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###: terkait tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 
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Lanjutan Tabel  9  
 

  [1]   [2] [3] 

    5.30 Digital Finances dan Financial Innovation  EM, AK, TF 

    5.31 Tourism EM, EP 

    5.32 Kewirausahaan, kewirausahaan mikro  dan Badan Usaha 

Milik Desa 
EM,EP 

    5.33 Pengaturan Hukum di bidang  kemaritiman  HK 

    5.34 Hukum bisnis HK 

    5.35 Hukum dan teknologi informasi   HK 

    5.36  Hukum dan globalisasi  HK 

    5.37 Hukum dan integrasi ekonomi ASEAN HK 

    5.38 Hukum penyelesaian sengketa HK 

    5.39 Hukum tentang kejahatan korporasi dan kejahatan 

Trans-nasional  
HK 

    5.40 Hukum dan Hak Asasi Manusia HK 

    5.41 Pengembangan computational fluid dynamicsuntuk 

aerodinamika 
INF 

    5.42 Pengembangan computational electromagneticsuntuk 

simulasi perambatan gelombang elektromagnetik dalam 

sistem radar 

INF 

    5.43 Pengembangan metode numerik untuk aliran 2 fase 

sistem pendingin reaktor nuklir 
INF 

    5.44 Deep learning untuk sentiment analysis dan aplikasi 

biomedis 
INF 

    5.45 Pemanfaatan Machine Learning untuk deteksi dini 

bencana alam 
INF 

    5.46 Para aktor komunikasi, baik pada konteks komunikasi 

interpersonal hingga komunikasi massa. 
KOM 

  
Keterangan: 

AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  

KOM: Komunikasi;  SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait 

tema 2; *****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###:terkait  tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 
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Lanjutan Tabel  9  

  [1]   [2] [3] 

    5.47 Pendidikan komunikasi yang fleksibel pada perubahan d 

masyarakat sebagai konsekuensi atas teknologi informasi dan 

komunikasi. 

KOM 

    5.48 Konsekuensi teknologi komputasi dan media baru pada segala 

konteks komunikasi: Intrapersonal, interpersonal, kelompok, 

organisasi, komunikasi publik dan massa, juga pada konteks-

konteks komunikasi kesehatan, lingkungan, komunikasi antar 

budaya, komunikasi kebencanaan, komunikasi gender, dan 

komunikasi bisnis/ strategic, dan jurnalisme. 

KOM 

    5.49 Perkembangan media massa dan digital, social network 

analysis, komunikasi digital, media sosial 
KOM, SOS 

    5.50 Desain dan manufaktur berbasis CAD/CAM untuk masyarakat 

berkebutuhan khusus 
TI 

    5.51 Big data, IOT dan Kecerdasan Buatan untuk peningkatan daya 

saing industri 
TI 

    5.52 Pengembangan teknologi tepat guna untuk industri dan 

masyarakat 
TI 

    5.53 Transformasi industri dan masyarakat dalam era Industri 4.0 TI 

    5.54 Inovasi model pembelajaran untuk menyiapkan SDM pada era 

Industri 4,0 
TI 

    5.55 Pengembangan industri dan masyarakat berkelanjutan  TI 

    5.56 Green construction ## TS 

    5.57  Beton aspal berbahan limbah  ## TS 

    5.58 Kinerja sarana dan prasarana transportasi   TS 

    5.59 Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam manajemen 

konstruksi 
TS 

    5.60 Soft Computing untuk Teknik Sipil TS 

    5.61 Nano Technology in Constructions. TS 

    5.62 Aplikasi gis untuk pengelolaan sda terpadu TS 

    5.63 Teknologi pengelolaan dan pelestarian air tanah TS 

    5.64 Kompetensi Profesi Keahlian Manajemen Konstruksi TS 

    5.65 Pengukuran perilaku masyarakat dalam transportasi TS 

 Keterangan: 

AK: Akuntansi; ARS: Arsitektur; BIO: Biologi;EM: Ekonomi Manajemen; EP: Ekonomi Pembangunan;  HK: Hukum; INF: Informatika;  

KOM: Komunikasi;  SOS: Sosiologi TI: Teknik Industri; TS: Teknik Sipi. *: terkait tema 4 dan 5; **: terkait tema 5; ***: terkait tema 3; ****:terkait 

tema 2; *****: terkait tema 1;  #:  terkait tema 2 dan 4; # #: terkait tema 4; ###:terkait  tema 2 dan 5; ####:  terkait tema  2 dan 3 

Semua tema dan topik penelitian UAJY terkait dan mendukung tema dan topik penelitian 

yang telah ditetapkan dalam PRN 2021-2025.  Beberapa tema penelitian UAJY mendukung lebih 

dari satu tema penelitian PRN.  Hal ini disebabkan karena lima tema penelitian UAJY pada 

dasarnya adalah tema penelitian lintas dan multi disiplin ilmu. Keterkaitan tema UAJY dengan 

tema penelitian PRN 2021-2025 disajikan dalam Gambar 1 sampai 4. 
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Gambar 1. Keterkaitan tema Kebencanaan dan topik Penelitian UAJY dengan tema dan topik 

PRN 2021-2025 
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Gambar 2. Keterkaitan tema Kemiskinan dan Multikultural  serta topik penelitian UAJY 

dengan tema dan topik PRN 2020-2024 
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Gambar 3. Keterkaitan tema kerarifan lokal dan  topik penelitian UAJY dengan 

tema dan topik PRN 2020-2024 
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Gambar 4. Keterkaitan tema adaptif terhadap  kebutuhan global dan  topik penelitian UAJY 

dengan tema dan topik PRN 2021-2025 (1) 
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 Lanjutan Gambar 4  

 

Gambar 4. Keterkaitan tema adaptif terhadap  kebutuhan global dan  topik 

penelitian UAJY dengan tema dan topik PRN 2021-2025 (2) 
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Lanjutan Gambar 4 

Peta Jalan Penelitian 

UAJY saat ini telah memasuki fase 3 dari 5 fase pengembangan strategis 

berdasarkan pada RIPU tahun 2012/2013 – 2036/2037.  Pada fase ketiga ini milestone-

nya adalah  a journey to innovation.  Peta jalan (road map) lengkap untuk menuju 

tercapainya profil UAJY sebagai universitas berbasis penelitian yang terpandang di 

ASEAN pada tahun 2036/37 disajikan pada Gambar 5 Riset atau penelitian yang bermutu 

merupakan salah satu output program kerja  utama UAJY. Lebih jauh penelitian yang 

bermutu diharapkan menghasilkan tiga  outcome utama, yaitu  (1) masyarakat luas 

memanfaatkan hasil penelitian UAJY, (2) meningkatkan jejaring, dan (3) meningkatkan 

daya saing UAJY (Lihat Gambar 6).  Target utama penelitan pada tiap fase dapat dilihat 

dai Gambar 7.   

 

 

Gambar 4. Keterkaitan tema adaptif terhadap  kebutuhan global dan  topik penelitian 

UAJY dengan tema dan topik PRN 2021-2025 (3) 
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Sumber: RIPU 2012/2013 – 2036/2037 

 

Sumber: RIPU 2012/2013 – 2036/2037 

 

Gambar 5. Miles stones tiap fase lima tahunan arah pengembangan strategis UAJY 

Gambar 6. Keterkaitan output program kerja UAJY dengan outcome dan impact 
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Target utama pada fase ketiga pengembangan strategis UAJY (2022-2027) dalam 

penelitian adalah tercapainya reputasi riset pada tingkat internasional.  Untuk 

kepentingan tersebut  penelitian UAJY  diarahkan untuk terciptanya inovasi-inovasi hasil 

penelitian UAJY.  Peta jalan penelitian UAJY tahun 2021-2025 ini disusun berdasarkan 

pada kerangka tersebut (Lihar Gambar 8).  Peta jalan penelitian UAJY ini lebih lanjut 

akan lebih didetilkan dengan peta jalan penelitian pada tingkat Departemen/Program 

Studi dan Pusat Studi yang ada di UAJY. 

 

Sumber: RIPU 2012/2013 – 2036/2037 

 

Gambar 7. Target utama penelitian pada tiap fase pengembangan strategis UAJY 
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Sumber: Tim Penyusun Renstra 2021-2025  

 

Gambar 8.. Peta jalan penelitian prioritas UAJY 2021-2025 
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BAB V PUBLIKASI, IMPLEMENTASI, HILIRISASI, DAN 

KOMERSIALISASI HASIL PENELITIAN 

A. Publikasi 

 

Nilai yang utama dari sebuah universitas adalah belajar, bila universtas diasosiakan 

dengan sebuah tempat/ruang maka hakikat universitas adalah rumah belajar. Merujuk pada 

Ex  Corde  Ecclesiae  (ECE),  sebuah  Konstitusi Apostolik  tentang Universitas Katolik 

(Apostolic Constitution on Catholic Universities) mengingatkan kita tentang sebuah 

kebebasan belajar yang dimulai dari pertanyaan “mengapa”. Konteks ini juga sesuai 

dengan apa yang diucapkan Thomas Aquinas “Beware of the man with the single book”. 

Mengacu pada hal diatas, UAJY selaku unversitas Katolik , meresapi kebenaran dengan 

berbagai proses pencariannya (gaudium de veritate) adalah ruh yang harus dipahami. 

Dalam semangat tersebut pencarian, penemuan sampai menyebarluaskannya semestinya 

dilakukan sebuah sebuah panggilan bagi insan yang ada didalamnya. 

Sejalan dengan norma yang ada di ECE, tugas dari pendidik di Universitas Katolik 

juga terlihat sejalan undang-undang yang ada di ligkungan Kemenristek/BRIN. Definisi 

dosen menurut Undang-Undang no 14 tahun 2005  tentang Guru dan Dosen adalah 

pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen 

melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yaitu: (1) Pendidikan dan pengajaran, (2) 

Penelitian dan Pengembangan, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.  Oleh karena dosen 

merupakan seorang   ilmuwan, maka tolok ukur kinerjanya adalah penelitian dan publikasi 

karya ilmiah yang dihasilkannya. 

Dengan memperhatikan tolok ukur yang ada  maupun sebagai tugas dosen, maka 

baik penelitian dan pendidikan sebenarnya bukan sebuah hal yang perlu dipertetangkan. 

Bahkan kedua hal tersebut sejatinya merupakan sebuaha kesatuan. Kontribusi untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan, mauun kemampuan mengkomunikasikan pemikiran 

ilmiah seseorang memegang peranan penting bagi dosen dan mahasiswanya. Fenomena ini 

juga bisa dilihat di Borang LAM Dikti. Dalam borang terbaru dapat dilihat bahwa proses 

pengajaran penulisan adalah sebuah proses kolaboratif yang penting antara mahasiswa dan 

pendidiknya. Seorang sarjana wajib mengembangkan kapasitas menulis ilmiah. Setiap 

mahasiswa, harus diajarkan kemampuan menulis ilmiah dari tugas kuliah skripsi yang 

bersifat mandiri ataupun sebagai bagian penelitian dosen. Dalam konteks globalisasi 
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penleitian dan publikasi juga merupakan tolok ukur penting perankingan sebuah 

universitas, Berbagai nilai-nilai statistik publikasi dari lembaga pengindeks terkemuka 

dipakai sebagai indikator yang merepresentasikan kualitas pendidikan, maka mau tidak 

mau kita harus menaikkan kapasitas Karya ilmiah dosen di kancah publikasi 

internasional," 

Karya ilmiah dosen tersebut diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka 

Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti 

pada tahun 2014 (Ristekdikti, 2014a). Adapun yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah 

hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah 

ilmiah dan etika ilmuwan. Karya ilmiah dapat berbentuk buku, jurnal maupun prosiding. 

Karya ilmiah berupa buku dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: Buku Referensi, Buku 

Monograf dan buku yang tidak termasuk dalam Referensi ataupun Monograf.  Buku 

Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada 

satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah 

karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, 

metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan 

jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah 

dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu 

bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya 

ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan 

(novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang 

lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Jenis buku ketiga dapat 

digolongkan sebagai karya ilmiah jika mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah 

ilmiah.  

 Karya ilmiah yang berupa jurnal didefinisikan oleh Pedoman Dikti sebagai bentuk 

terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan 

yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas 

kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan 

ilmuwan yang dimuatnya. Jurnal disebut juga sebagai terbitan berkala ilmiah, atau majalah 

ilmiah dibedakan menjadi: 

1. Jurnal nasional 

2. Jurnal nasional terakreditasi 

3. Jurnal internasional  

4. Jurnal internasional bereputasi 
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Jurnal nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan 

2. Memiliki ISSN 

3. Memiliki terbitan versi online 

4. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk 

penulisan, identitas jurnal, dll. 

5. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan 

atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu 

6. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-

disiplin keilmuan yang relevan. 

7. Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi 

dengan unit-unitnya. 

8. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris 

dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia. 

9. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi 

yang berbeda 

10. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya 

dan berasal dari minimal dua institusi  yang berbeda  

11. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria a sampai j dan terindek oleh DOAJ 

atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti diberi 

nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15. 

 

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan 

etika keilmuan 

2. Memiliki ISSN 

3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, 

Rusia, Spanyol dan Tiongkok) 

4. Memiliki terbitan versi online 

5. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit 

berasal dari 4 (empat) negara. 

6. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit 

penulisnya berasal dari 4 (empat) negara. 
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7. Terindeks oleh database internasional bereputasi: Web of Science, Scopus, 

Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan tim 

pakar Ditjen Dikti. 

 

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal 

internasional  (butir 7), dengan kriteria tambahan mempunyai faktor dampak (impact 

factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) 

mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 40. 

Jurnal jenis ini mempunyai nilai paling tinggi, karena naskah yang diterima sudah 

melewati proses penilaian yang ketat oleh para reviewer. 

 Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dan terindeks oleh database 

internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search), 

namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science 

(Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) dalam penilaian karya ilmiah, dinilai 

paling tinggi 30. Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional (butir 7) tetapi belum 

terindeks pada database internasional bereputasi (Web of Science, Scopus, atau Microsoft 

Academic Search) namun telah terindeks pada database internasional seperti DOAJ, CABI, 

Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti, maka 

dapat dinilai paling tinggi 20. 

Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah 

nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam 

sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal 

(bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi 

kenaikan jabatan akademik. Perlu ditekankan, edisi khusus/suplemen ini harus diproses 

seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat 

karya ilmiah. 

Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan 

kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan). Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks 

oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti, untuk 

berbahasa Indonesia dinilai maksimal 15 dan yang berbahasa resmi PBB 20. 

Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteri jurnal nasional disetarakan dengan 

publikasi pada proseding yang tidak didiseminasikan pada suatu seminar atau yang 

lainnya.  Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam bahasa resmi PBB namun tidak 

memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, disetarakan dengan jurnal 

ilmiah nasional tidak terakreditasi. 
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Prosiding merupakan kumpulan dari naskah ilmiah yang dipresentasikan dalam 

suatu seminar, konferensi, lokakarya maupun lokarkarya. Prosiding tingkat nasional yang 

dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat ilmiah seperti berikut: 

1. Memuat makalah lengkap  

2. Ditulis dalam Bahasa Indonesia 

3. Penulis paling sedikit dari empat (4) institusi 

4. Editor sesuai dengan bidang ilmunya 

5. Memiliki ISBN 

6. Diterbitkan oleh lembaga yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan 

tinggi dan lembaga penelitian. 

 

 Kriteria untuk prosiding tingkat internasional adalah sebagai berikut: 

1. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, 

Rusia, Spanyol dan Tiongkok) 

2. Editor berasal paling sedikit dari empat (4) negara 

3. Penulis paling sedikit dari empat (4) institusi 

4. Memiliki ISBN 

 

Dalam bidang penelitian UAJY mempunyai track record yang baik. Hal ini terlihat 

dari perubahan status dari utama menjadi mandiri. Perubahan ini terntunya tidak dapat 

dilepaskan dari pertumbuhan baik dana penelitian maupun publikasi yang dihasilkan 

sebagai hasil pembenahan kebijakan internal. Sebagai contoh penguatan landasan dan 

pembinaan bidang penelitian terlihat dengan ditetapkannya kebijakan internal, bahwa 

setiap proposal wajib melakukan publikasi. Lebih lajut target publikasi dipakai sebagai 

sarana penentuan jumlah dana yang diberikan.  

Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan UAJY mempunyai akan mampu 

mendorong peningkatan jumlah publikasinya di jurnal internasional  yang bereputasi. 

Peningkatan capaian diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas yang ditunjukkan 

oleh indikator rangking universitas secara nasional maupun internasional. Kebijakan ini 

terihat mempunyai dampak yang positif dan liniar dengan kapasitas peneliti di UAJY. 

Jumlah manuskrip terindeks scopus terlihat naik dari waktu ke waktu. Laju jumlah 

manuskrip terindeks dapat dilihat pada Gambar 9. Sitasi sebagai salah satu indikator 

kualitas penelitian dapat dilihat pada Gambar 10. 

Kondisi diatas sangat membantu UAJY dalam perannya baik sebagai pelaku dan 

bagian dari pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini bisa dimengerti karena banyak 
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kebijakan Kemenristek/BRIN  yang berlandaskan data statistik di scopus sebagai 

pengindeks bereputasi. Lebih lanjut ranking kualitas pelitian UAJY yang berada di 100 

besar membuktikan bahwa beberapa kebijakan LPPM UAJY memberikan kontsribusi 

 

 
Gambar 9 . Perkembangan manuskrip terindex Scopus UAJY 

 

  

 

Dalam konteks internasionalisasi jumlah publikasi internasional juga akan mampu 

mendongkarak peringkat universitas di instutusi perangkingan dunia maupun skor-skor staf 

pengajarnya dalam berbagai media riset dunia misal Researchgate, Academia dll. Kondisi 

Sumber: Google Scholar (2020) 

Sumber: Google Scholar (2020) 

Gambar 10. Perkembangan Citasi pada Google Scholar 
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ini akan diharapkan akan mampu menaikkan visibilitas UAJY dan staff nya saaat ingin 

melakukan kerjasama dengan berbagai universitas luar negri. Perlu juga difahami, dengan 

kontribusi tersebut, UAJY  bias memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa karena 

jumlah publikasi internasional  berkorelasi kuat dengan kemajuan suatu bangsa. 

Berdasarkan data Scimagojr (http://scimagojr.com/countryrank.php). Perlu diketahui saat 

ini, berdasarkan database scopus, jumlah publikasi jurnal internasional Indonesia sudah 

mengungguli publikasi negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, maupun 

Thailand. Detail perkembangan publikasi di negara ASEAN dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

 
Gambar 11. Perkembangan publikasi di Negara ASEAN 

 

 

Dari posisi di atas sampai saat ini Kemenristek/BRIN  mengupayakan penguatan 

riset dan pengembangannya untuk mendukung daya saing bangsa sehingga posisi kekuatan 

riset diIndonesia dapat dipertahankan. Sejumlah aturan dibuat sedemikian rupa sehingga 

para dosen lebih fokus dalam menjalankan risetnya dan tidak terbebani oleh masalah 

laporan keuangan. Penggunaan track record sebagai salah satu acuan penilaian adalah salah 

satu contoh dinamika perubahan yang terjadi. Arah perubahan yang positive ini, tentu saja 

tentu saja merupakan kesempatan baik UAJY. RENSTRA penelitian ini dibuat sebagai 

perwujudan untuk berpartisipasi lebih dari UAJY memajukan kualitas penelitian untuk 

selanjutnya mencerdaskan keihupan berbangsa.  

Sumber: 

http://scimagojr.com/countryrank.php
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B. Implementasi 

Implementasi penelitian yang dikelola oleh LPPM-UAJY menyesuaikan dan 

mengikuti program penelitian yang dikelola DRPM untuk dosen/peneliti di perguruan 

tinggi meliputi skema sebagi berikut ini. 

1. Penelitian Fundamental (PF) 

Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi dalam jurnal ilmiah terakeditasi dan 

atau jurnal ilmiah bereputasi internasional. Adapun luaran tambahan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. Produk, iptek-sosbud (metode, blueprint, purwarupa, sistem, kebijakan, 

model, rekayasa sosial), 

b. Kekayaan Intelektual (KI) dan atau buku ajar. 

2. Penelitian Hibah Kompetensi (PHK) 

Luaran penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa: 

a. Publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan atau di jurnal nasional 

terakreditasi minimal satu artikel pertahun, dan 

b. Buku ajar dibidang iptek yang diterbitkan oleh penerbit dan beredar secara 

nasional pada akhir tahun ke dua atau akhir tahun ke tiga, sesuai dengan jangka 

kegiatan yang diusulkan. 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran berupa: 

a. KI, 

b. Teknologi tepat guna/rekayasa sosial-ekonomi, 

c. Rekayasa sosial-ekonomi/rumusan kebijakan publik, 

d. Pengakuan dari peer-nya sebagai narasumber dibidangnya (berupa undangan 

sebagai pembicara kunci dalam pertemuan imiah atau sebagai dosen/peneliti 

tamu), atau meraih penghargaan (award) dari pemerintah atau asosiasi, dan 

e. Terbangun jejaring kerjasama antar peneliti dan antar lembaga. 

3. Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional 

Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal internasional 

bereputasi sekurang-kurangnya satu judul pertahun. Adapun luaran tambahan 

penelitian ini adalah: 

a. Terciptanya jejaring (network) penelitian antara dengan peneliti diperguruan 

tinggi/lembaga penelitian di luar negeri, 

b. Invensi frontier bagi para peneliti Indonesia yang kepemilikannya mengacu 

pada konvensi internasional, dan 
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c. KI, buku/bahan ajar, teknologi tepat guna dan lainnya. 

 

4. Penelitian Produk Terapan (PPT) 

Luaran wajib dari penelitian ini adalah: 

a. Produk iptek-sosbud (berupa metode, teknologi tepat guna, blueprint, 

purwarupa, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial), dan 

b. Publikasi pada jurnal nasional 

Tambahan yang diharapkan dari penelitian ini adalah KI dan atau bahan ajar dan atau 

artikel ilmiah yang diseminarkan dalam seminar nasional/internasional. 

 

5. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) 

Luaran penelitian ini adalah: 

a. Luaran yang telah ditentukan oleh RENSTRA Penelitian Perguruan Tinggi 

b. Produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh Stakeholders 

c. Publikasi, HKI, kebijakan (pedoman, regulasi), model, rekayasa sosial, dan 

d. Pengkajian, pengembangan, dan penerapan Iptek-sosbud. 

 

6. Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN) 

Luaran Program Penelitian Unggulan Strategi Nasional diharapkan dapat 

menghasilkan luaran berupa: 

a. Proses dan produk teknologi atau jasa yang dapat dialihkan kepada pelaku 

industri atau dapat diadopsi oleh para pengguna untuk dapat diproduksi 

sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi atau kapasitas 

produksi, 

b. Teknologi baru (new technology) atau frontier technology, 

c. Teknolgi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna dalam 

bidang yang dipreoritaskan dan mengupayakan sampai ke aspek 

teknik/rekayasa sosial, 

d. Karya-karya inovasi yang bisa diusulkan untuk mendapat perlindungan hak 

kekayaan intelektual (paten, hak cipta, dll), 

e. Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah nasional/internasional, 

f. Model pemberdayaan masyarakat yang dapat didesiminasikan, 

g. Terealisasinya peta jalan teknologi yang relevan dengan perkembangan 

bidang strategis sektor produksi strategis, 
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h. Terjalinnya hubungan kerja sama dengan sesama perguruan tinggi dengan 

balai-balai penelitian dan pengembangan yang bernaung dalam kementrian 

teknis dan pemerintahan daerah atau mitra industri, 

i. Terbangunnya techno-industrial cluster, yaitu jaringan kemitraan antara 

industri, pemerintah/pemda dan perguruan tinggi yang terkait dengan cluster 

kegiatan produksi yang dituju dan masyarakat, dan 

j. Tersusunnya sistem pelembagaan industrialisasi kearah karakter bangsa yang 

dibangun melalui kebijakan publik dan perubahan perilaku masyarakat dan 

manajemen. 

7. Penelitian Strategi Nasional (PSN) 

Luaran penelitian ini diharapkan dapat dapat menghasilkan luaran wajib berupa: 

a. Proses produk iptek-sosbud berupa metode, blue print, purwarupa, sistem, 

kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional, 

b. Teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

(disertai pedoman penerapannya), dan 

c. Publikasi pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional 

bereputasi. 

Penelitian ini dapat menghasilkan luaran tambahan berupa: 

a. KI, 

b. Buku ajar. 

8. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPTI) 

Luaran riset ini adalah: 

a. Ditemukan teknologi dan atau produk yang siap dikomersialkan dan 

dipasarkan sebagai hasil kegiatan kerjasama antara dunia industri dan 

perguruan tinggi, 

b. Terbentuknya kerjasama sinergi antara perguruan tinggi dan industri dalam 

keberlanjutan hasil penelitian dan pengembangan menjadi produk industri, 

c. Diwujudkan industri nasional yang mandiri dan berbasis penelitian dan 

pengembangan yang mampu menghasilkan produk-produk bermutu tinggi 

dalam persaingan global, dan 

d. Dikembangkannya kerjasama antara industri dan perguruan tinggi menjadi 

tempat pembelajaran bagi mahasiswa dan pihak lain yang berkepentingan. 

 

9. Penelitian Prioritas Nasional MP3EI 

Sasaran Program Penelitian Prioritas Nasional MP3EI ini adalah para dosen yang 

berkualitas dan berstrata doktor pada bidang keilmuan yang terkait dengan program 

utama MP3EI. Hal yang diprioritaskan bagi yang pernah meraih program kompetitif 
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lain yang disediakan DRPM Ditjen Penguatan Risbang Kemenristek/BRIN atau 

lembaga penyedia dana penelitian internasional. 

 

Luaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Model dan strategi percepatan pembangunan pada delapan (8) program dan 

22 fokus kegiatan utama di enam KE yang dilengkapi dengan proses dan 

produk iptek berupa blue print, purwarupa, sistem, produksi dan kebijakan. 

b. Teknik strategi dalam melaksanakan tiga (3) strategi utama MP3EI. 

c. Naskah akademik untuk regulasi dan kebijakan yang mendukung delapan 

(8) program utama dan 22 kegiatan utama di enam KE atau publikasi 

nasional dan internasional. 

d. Implementasi transformasi ekonomi dari sisi permintaan (investasi dan 

perdagangan internasional) maupun sisi pewarnaan (melalui pertumbuhan 

total factor productivity yang tinggi) 

e. Masukan untuk penguatan implementasi tema pengembangan pada setiap 

KE dari perspektif infrastruktur maupun pengembangan ekonomi wilayah, 

berupa hak kekayaan intelektual dan teknologi tepat guna. 

 

Perluasan dan percepatan pembangunan ekonomi yang menjadi tujuan program 

diwujudkan dalam usulan berupa: 

a. Penerapan/invensi oleh pengguna industri, UKM, dan atau masyarakat/ 

pemerintah daerah, 

b. Prediksi perluasan penyerapan tenaga kerja 

c. Prediksi perbaikan lingkungan hidup, dan 

d. Prediksi peningkatan status ekonomi masyarakat. 

 

10. Penelitian Dosen Pemula (PDP) 

Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi ilniah dalam jurnal nasional 

(mempunyai ISSN). Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini: 

a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun 

nasional, dan 

b. Pengkayaan bahan ajar. 

 

11. Penelitian Kerjasama Antara Perguruan Tinggi (PEKERTI) 

Luaran program PEKERTI ini adalah: 

a. Produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders 
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b. Terbangunnya kerjasama penelitian antara perguruan tinggi 

c. Publikasi ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi 

d. Keikutsertaan dalam seminar nasional dan atau internasional 

e. KI dan atau bahan ajar. 

 

12. Penelitian Disertasi Doktor (PDD) 

Luaran penelitian ini adalah: 

a. Draf disertasi yang telah disetujui promotor, dan  

b. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi 

Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah: 

a. Teknologi Tepat Guna (TTG), Hak Kekeyaan Intelektual (HKI), model atau 

rekayasa sosial, dan 

b. Buku ajar 

 

13. Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. 

Luaran penelitian ini, terdiri atas luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib 

meliputi hal-hal berikut ini: 

a. Luaran penelitian ini mendukung roadmap peneyelesaian disertasi 

mahasiswa dalam kurun waktu tiga tahun. 

b. Publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi yang ditulis berdama oleh 

mahasiswa dan para pembimbing sesuai dengan penyelesaian penelitian di 

dalam roadmap secara sekuensial 

c. Makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah nasional atau 

internasional yang ditulis bersama oleh mahasiswa dan para pembimbing. 

Luaran tambahan yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

a. KI 

b. Buku ajar 

c. Produk lainnya beruipa metode, teknologi tepat guna, blueprint, purwarupa, 

sistem, kebijakan dan model. 

 

14. Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)  

Luaran penelitian ini adalah: 

a. Selesainya mahasiswa program pascasarjana yang terlibat dalam tim hibah 

yang dibuktikan dengan selesainya tesis dan/atau desertasi (minimum draf 
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tesis dan/atau disertasi yang sudah disetujuhi oleh komisi pembimbing atau 

promotor). 

b. Makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah nasional atau 

internasional, dan publikasi ilmiah dalam jurnal Internasional bereputasi 

bagi yang melibatkan mahasiswa S-3. 

Luaran tambahan Penelitian Tim Pasca sarjana adalah: 

a. Produk iptek (metode, teknologi tepat guna, blueprint, purwarupa, sistem, 

kebijakan, model, rekayasa sosial) 

b. KI dan/atau buku ajar. 

 

15. Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni 

Luaran penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan luaran wajib sebagai berikut: 

a. Karya cipta seni yang dipentaskan, dipamerkan, atau yang ditayangkan 

b. Pementasan, pagelaran, pameran dan penanyangan seni yang bersifat 

strategis dan berskala nasional atau internasional. 

c. Buku dokumentasi yang memuat karya cipta seni dan pementasan, pameran 

dan penanyangannya. 

Penelitian ini dapat menghasilkan luaran tambahan berupa: KI, buku ajar dan publikasi 

di jurnal terakreditasi dan internasional bereputasi. 

 

16. Penelitian Sosial, Humaniora dan Pendidikan 

Luaran penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan artikel pada jurnal nasional 

terakreditasi atau internasional bereputasi. Luaran penelitian penelitian ini harus 

ditindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain sebagai berikut: 

a. Gerakan sosial yang terlembaga dan berkelanjutan 

b. Pembentukan lembaga sosial-ekonomi-budaya dan tata kelembagaan baru. 

c. Penerapan kebijakan dan naskah akademik 

d. Pemebentukan kelompok atau komunikasi binaan yang terlembaga. 

e. Rekonsiliasi sosial dan budaya dan integrasi sosial 

f. Penerapan kurikulum, model pendidikan, media dan bahan ajar 

g. Penerapan nilai dan kearifan beserta eksemplarnya. 

Penelitian ini dapat menghasilkan luaran tambahan antara lain berupa KI dan buku 

ajar. 

17. Penelitian Pasca Doktor 

Luaran wajib penelitian ini adalah: 
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a. Publikasi pada jurnal internasional bereputasi secara akumulatif satu 

artikel/tahun 

b. Keikut sertaan sebagai presenter pada seminar internasional 

Luaran tambahan seperti KI dan produk saintifik lainnya. 

C. Arah dan kebijakan luaran penelitian  

Tahap Kesiapan Teknologi (TKT) adalah indikator yang menunjukkan seberapa siap 

atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon pengguna. 

Assesment TKT dilakukan secara mandiri dan dilakukan dengan mempergunakan 

pertanyaan yang terstandarisasi untuk setiap tingkatannya. Walaupun terdapat adanya 

pengabaian banyak dimensi penting terait dengan kematangan teknologi, akan tetapi TKT 

sudah bisa dipakai untuk mengevaluasi  kematangan teknologi dan memetakan unsure di 

setiap tingkat kesiapan teknologi. Hal ini akan membantu penentuan road map penelitian. 

Terkait dengan hal tersebut TKT juga menjadi strategi penting terkait dengan luaran 

penelitian. TKT diwujudkan dalam skala 1 – 9,  dan ada keterkaitan diantara skala tersebut. 

yang mana antara satu tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan 

bagi tingkatan berikutnya. Prinsip dasar pengukuran TKT dapat dilihat pada Gambar 12 

dibawah ini 

 

 

Gambar 12. Tingkat Kesiapan Teknologi 
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D. Komersialisasi Hasil Penelitian 
Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang 

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Inti KI adalah hak 

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur 

dalam KI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual 

manusia. 

Secara garis besar KI terdiri dari Hak Cipta (Copyright), Hak kekayaan industri 

(Industrial property right), yang mencakup Paten (Patent), Merek (Trademark), Desain 

Industri (Industrial design), Indikasi geografis (Geographical indication), Desain Tata 

Letak Sirkuit Terpadu (Layout design of integrated circuit), dan Rahasia Dagang (Trade 

secret). 

E. Revitalisasi peran Pusat HKI di UAJY 

Tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

merupakan amanah yang harus diemban oleh setiap insan akademik. Stimulus berupa 

pendanaan penelitian merupakan hal yang harus disambut oleh UAJY dalam mewujudkan 

kreativitas dalam memilik topik penelitian yang secara lansung berkontribusi pada 

pengembangan masyarakat. Harus diakui posisi mandiri dalam mengelola dana penelitian 

UAJY belum secara signifikan memberi manfaat dalam memecahkan persoalan kehidupan 

masyarakat. Riset yang dihasilkan perguruan tinggi memiliki peran untuk mendorong 

inovasi dan pengembangan kapasitas masyarakat. Sedangkan di tingkat sosial 

kemasyarakatan, riset perguruan tinggi dapat menyediakan solusi atas permasalahan sosial. 

Pusat manajemen HKI UAJY yang didirikan 20 tahun yang lalu pada intinya adalah 

memiliki tigas kehendak utama yang akan dihasilkan. Pertama penyadaran konsep hak 

kekayaan intelektual hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan insan UAJY dari 

pelanggaran dan memanfaatkan dokuemn HKI sebagai bahan pembelajaran dan 

pengembangan penelitian. Kedua menjalin kemitraan dengan industri sehingga penelitian 

UAJY berorientasi pada kemanfataan nyata pada dunia industry/masyarakat. Ketiga 

memberikan pelindungan secara memandai atas hasil penelitian. 

Pusat manajemen HKI memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong 

penelitian yang berorientasi pada pemecahan kebutuhan masyarakat. Pusat manajemen 

HKI semestinya menjadi bagian dalam upaya tersebut. Bagaimanakah manajemen HKI 

menterjemahkan renstra penelitian yang dibuat oleh LPPM dalam jabaran kegiatan sesuai 

dengan penugasan yang telah diberikan. 
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Evaluasi atas eksistensi pusat manajemen HKI UAJY menjadi penting dalam upaya 

merevitalisasi peran sehingga mampu berkontribusi pada capaian hasil penelitian yang 

memberikan solusi terhadap permasalahan dalam masyarakat. 

Kegaiatan asosiasi Sentra HKI Indoneisa Program kementerian terkait dengan 

penelitian sudah masuk pada tahap Hilirisasi. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir (2015), hilirisasi yang dimaksud adalah implementasi 

hasil penelitian dalam berbagai hal, sehingga masyarakat bisa turut menikmati hasilnya. 

Misalnya riset yang berorientasi pada manfaat, yang dapat diaplikasikan di dunia industri. 

Hasil riset atau penelitian tak boleh hanya berhenti menjadi laporan, dipublikasikan, dan 

dipatenkan saja, namun harus sampai menjadi produk yang bisa dikomersialkan untuk 

kesejahteraan masyarakat. Proses hilirisasi adalah proses mendekatkan hasil riset dan 

inovasi kepada penggunanya yaitu masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa masyarakat 

atau pengguna umum, lembaga pemerintahan, atau industri.  

Hal ini tentu menuntut ketersediaan hasil penelitian yang telah siap dikomersialkan, 

bagaimana apakah pusat HKI UAJY telah mengantar untuk adanya hasil-hasil penelitian 

untuk siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau siap dikomersialkan. Pusat manajemen HKI 

UAJY yang telah memasuki usia 20 tahun cukup layak untu di tagih atas eksistensinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut jika mengacu pada tujuan pendirian pusat 

manajemen HKI atau Sentra HKI di Universitas maka perlu penegasan tentang arah dan 

kegiatan yang akan diraih, sehingga Pusat menajemen HKI tidak terjebak pada kegiatan 

administrasi dan menjadi peserta kegiatan  ektsternal tetapi harus lebih focus pada sasaran 

yang akan dicapai. Evaluasi atas pemanfaatan anggaran dan penyususnan RPKA menjadi 

tolok ukur arah dan out come yang akan diraih. 

No. Tujuan Pokok Sasaran 

 

1 Desiminasi Konsep dan 

implementasi  pemahaman 

konsep HKI dalam 

ppenelitian. 

1. Peneliti (dosen dan mhs) mengetahu dan mampu menerapkan 

pemahaman HKI.  

2. Peneliti mengetahui cara pemanfataan dokumen HKI untuk 

kepentingan penelitian. 

3. Peneliti memanfaatkan domumen HKI sebagai basis referensi 

dalam melakukan penelitan. 

4. Peneliti mampu menemukan peluang penelitian lanjutan atas 

invensi yang telah ada dalam dokuemn HKI. 
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5. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kemampuan Civitas 

akademika UAJY dalam memperoleh HKI. 

  

2 Kedua menjalin kemitraan 

dengan industri sehingga 

penelitian UAJY 

berorientasi pada 

kemanfataan nyata pada 

dunia industry/masyarakat. 

1. Terjalin Kerjasama dengan kelompok masyarakat, Pemerintah, 

dunia usaha untuk mengambil  peran dan kontribusi dalam bidang 

HKI. 

2. Sebagai Lembaga yang selalu melakukan penjajagan dan 

menindaklanjuti Kerjasama yang dimiliki UAJY dengan pihak ke 

III untuk melakukan penelitian berorientasi HKI sesuaidenga 

kebutuhan partner. 

3. Sebagai Lembaga yang Mendorong dan memfasilitasi serta 

memastikan Penelitian didasarkan pada pemecahan persoalan yang 

dihadapi masyarakat. 

4. Sebagai Lembaga yang Mendorong dan memfasilitasi serta 

memastikan Penelitian didasarkan kebutuhan industry atau pasar. 

5. Terselenggaranya Hilirisasi - komersialisasi dari hasil penelitian 

UAJY. 

 

3 Memberikan pelindungan 

secara memandai atas hasil 

penelitian. 

 

1. Menjamin pieneliti tidak terbenani dengan adminitrasi pendaftaran 

KI.  

2. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam penyususnan dokumen 

HKI (paten).  

3. Melakukan admintrasi pendaftaran HKI. 

 

 

 

F. PUSAT STUDI 

LPPM UAJY adalah pelaksana akademik yang berkegiatan mengelola proses penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat. Dalam pelaksanaannya LPPM bermitra dengan Pusat-Pusat 

Studi guna mencapai mutu, relevansi dan terciptanya suasana akademik yang unggul, inklusif 

dan humanis, kemitraan ini utamanya terokus pada area2 yang spesifik. Lebih lanjut, Pusat Studi 

berfungsi sebagai moderator dan integrator penelitian lintas bidang ilmu maupun maupun 

sebagai unit layanan bagi masyarakat dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan 

masyarakat, ataupun  konsultasi. 

Fungsi Pusat Studi tentu saja bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan  yang ada 

yang mana secara explisit dirumuskan sebagai salah satu inti peta jalur penelitian yakni adaptif 

terhadap kebutuhan global. Sehingga Pusat studi diharapkan dapat berfunsi sebagai ujung 
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tombak keberadaan UAJY utamanya sebagai sebuah institusi pendidikan yang  mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan penerapannya di masyarakat luas. Untuk itu, Pusat Study sebagai sebuah 

bagian strategy dalam sebuah proses berinovasi, juga berguna sebagai media dalam menjalankan  

Pemikiran Strategis yang bermitra baik dengan segenap civitas akademika utamanya dosen dan 

mahasiswa UAJY. 
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BAB VI. ETIKA PENELITIAN 

 

A. Tujuan 

Menetapkan  commitmen dalam kesadaran  budaya  tanggung jawab  dan etis bagi 

semua hal yang terkait  kinerja bidang penelitian di Universitas   Atma Jaya Yogyakarta  . 

Etika penelitian ini dibuat dalam  mempertahankan nilai niai martabat  manusia yang 

dihubungkan dengan pengaturan pembatasan  suatu kebebasan yang dimiliki oleh setiap . 

Tujuan dari pedoman etika adalah ini adalah untuk mengarahkan tingkah laku manusia 

sebagai peneliti yang didasarkan oleh pertimbangan etis sesuai dengan nilai etik di dalam  

masyarakat akademik. Etika penelitian merupakan perintah moral untuk dilaksanakan, dan 

sebaliknya melarang untuk sesuatu yang dianggap buruk. Hukum merupakan salah satu 

pedoman etika. Hukum bersifat  rigid, objektif dan mempunyai nilai kepastian hukum dan 

dirumuskan didalam peraturan perundangan . Terdapat sanksi hukum jika perbuatan 

perbuatan yang melanggar Etika diatur dalam Hukum. 

Ruang lingkup   

Etika  penelitian ini berlaku bagi  semua penelitian yang dilakukan oleh  tenaga 

pendidik, kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UAJY. 

Prinsip  : 

a. Social Responslibility 

1. Universitas tidak akan menerima dana untuk penelitian atau menjalin kemitraan  

dengan dengan pihak lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. 

2.  Universitas tidak akan melakukan penelitian yang mempunyai objek yang  

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (senjata pemusnah massal, 

aksi terorisme dsb). 

b. Research Integrity 

1. Peneliti akan mendorong dan memelihara lingkungan penelitian kejujuran, 

integritas, dan ketelitian ilmiah melalui kepatuhan dengan semua peraturan 

perundang-undangan 

2.  Peneliti akan menghormati peserta penelitian dan hewan yang mereka gunakan 

dalam penelitian sesuai dengan undang-undang dan kode  etik yang relevan. 
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3. Peneliti akan meningformasikan tentang risiko peneliti dan anggota peneliti 

tentang  keterlibatan dalam suatu penelitian   

4. Peneliti UAJY  dapat  memperoleh persetujuan tertulis dari Komite etika yang 

sesuai atau komite lainnya yang relevan (Ethical Clearance), jika  persetujuan 

tersebut dibutuhkan oleh pihak terkait  dalam hal hal sebagai berikut :  

1) Penelitian menggunakan peserta manusia, (termasuk staf atau mahasiswa 

Universitas) , hewan,  mikroorganisme dan bahan biologis, termasuk 

organisme hasil rekayasa genetika dan agen bioteroris potensial , yang 

membutuh persetujuan Komite Etik atau komite khusus lainya  

2) Penelitian   lain  yang dalam pelaksanaannya membutuhkan persetujuan 

Komite etika atau komite khusus lainnya  

5. Komite Etika  dan komite lainnya dibentuk oleh  Rektor  . 

6. Jika penelitian dikelola oleh kolaborator atau pihak eksternal, terdapat 

persyaratan bukti persetujuan dari komite etika atau komite lainnya, dari  pihak 

eksternal, maka persetujuan tersebut diberikan kepada LPPM UAJY sebelum 

memulai penelitian di Universitas. 

c. Health and safety research 

Peneliti bertanggung jawab  atas  segala risiko kesehatan dan keselamatan 

objek/subjek penelitian dan pelaku penelitian dan akibat penelitian yang dilakukan .  

d. Management of Research Data An Primary Materials 

Peneliti bertanggung jawab atas pengumpulan, kepemilikan pengolahan, 

penyimpanan dan penggunaan data hasil penelitian. 

e. Supervisors And Reseach Students 

1. Dalam hal penelitian dilaksanakan oleh  Dosen Bersama mahasiswa, maka 

Dosen sebagai peneliti utama mempunyai kewajiban   melakukan  pengawasan  

pelaksanaan riset. Peneliti utama harus memastikan mahasiswa memenuhi 

kewajiban riset , membimbing mahasiswa. Peneliti utama bertanggung jawab 

atas keselamatan dan kesehatan mahasiswa dlam pelaksanaan keseluruhan 

riset, 

2. Mahasiwa yang terlibat riset bertanggung jawab melaksanakan kewajiban 

yang sudah tertulis dan bersedia mematuhi regulasi universitas. 
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f. Publication And Dissemination  Of Research  

Peneliti  mempunyai kewajiban menyebarluaskan  hasil penelitian sesuai 

peraturan publikasi Universitas dan/atau    penyandang dana . 

g.  Authorship 

1. Peneliti mempunyai kewajiban  mendistribusikan authorship sesuai dengan 

regulasi  dan prosedur  yang ada  

2. Untuk memenuhi syarat sebagai  author/peneliti   seseorang harus telah 

memberikan kontribusi yang signifikan untuk penelitian dan hasilnya, dan setuju 

untuk terdaftar sebagai author /peneliti 

3. Jika seorang author  meninggal dunia, nama author tetap cantumkan dalam 

publikasi.  

4. Perbedaan penulisan nama author di Laporan  penelitian dan  publikasi  

penelitian didasarkan pada kesepakatan yang dibuat . 

5. Authorship agreement  :  

6. Jika ada lebih dari satu penulis, diskusi tentang kepemilikan hak  harus dimulai 

di awal pengembangan proyek. Perjanjian  harus disiapkan sebelum 

pengembangan hasil penelitian dan ditinjau selama penelitian berlangsung. 

Meskipun tidak diwajibkan menjadi dokumen formal, authorship agreement  

sekurang-kurangnya  mencakup: 

a. identifikasi penulis  

b. gambaran kontribusi yang akan diberikan setiap penulis terhadap keluaran 

penelitian 

c. indikasi urutan kemunculan penulis. Urutan yang disepakati dan atribusi yang 

adil dari penulis harus konsisten dengan norma disipliner dan persyaratan 

publikasi yang berlaku, 

d.  identifikasi setidaknya satu penulis terkait yang bertanggung jawab untuk 

komunikasi dengan penerbit dan mengelola komunikasi antara penulis bersama. 

h. Responsibilities of Authors 

1) Sebelum Publikasi 

      Peneliti sebagai penulis 
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a. Berkewajiban  untuk   memastikan keakuratan data dan kontribusi para anggota 

peneliti sebagai wujud kontribusi langsung terhadap hasil penelitian. 

b. Berkewajiban menyetujui hasil penelitian dan versi final sebelum 

dipublikasikan. 

c. Jika suatu penelitian yang dipublikasikan memerlukan persetujuan etis (etika 

penelitian manusia atau etika hewan), maka peneliti  harus  memastikan bahwa 

persetujuan tersebut sudah didapatkan. 

2) Setelah publikasi, 

     Peneliti sebagai penulis 

a. Berkewajiban memastikan segala akibat dari publikasi  ditanggapi dengan 

tepat.  

b. Berkewajiban memperbaiki catatan public dengan cara pencabutan jika 

diperlukan  

i. Plagiasi 

Plagiasi merupakan perbuatan yang berhubungan dengan Hukum. Dari aspek 

hukum maka dasar aturannya  adalah  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 

/2010, UU No 20 Tahun 2003 dan UU Hak Cipta No 28 Tahun 2014. 

1.  Secara Normatif  Pencipta mendapatkan  hak cipta sejak pencipta menuangkan 

idenya dalam bentuk kongkrit. Pendaftaran hak cipta  bukan merupakan saat 

muncunya hak cipta.  Sejak Hak cipta lahir maka pencipta  atau penerima hak 

(  hak ekonomi dan hak moral ) mendapatkan hak eksklusif untuk 

mengumumkan, memperbanyak ciptaan atau memberikan ijin kepada pihak 

lain untuk itu.  

2. Plagiasi merupakan perbuatan pelanggaran hak eksklusif pencipta karena 

memanfaatkan karya orang lain tanpa didasarkan adanya hak . 

3. Plagiasi merupakan pelanggaran etika sekaligus  merupakan pelanggaran hak 

cipta.  

4. Pengertian  plagiasi  Menurut Permendiknas No.17 tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, plagiat adalah 

perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba 

memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip 

sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui 

sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 
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5. Ruang Lingkup Plagiasi meliputi tapi tidak terbatas pada: 

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata, dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber tanpa menyebut sumber dalam catatan kutipan 

dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. 

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, 

data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam 

catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai. 

3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori, tanpa 

menyatakan sumber secara memadai. 

4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-

kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa 

menyatakan sumber secara memadai. 

5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah 

dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan 

sumber secara memadai.  

Sumber sebagaimana dimaksud pada ruang lingkup plagiasi di atas terdiri atas 

orang  perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri 

atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau 

lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau 

dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik. Sumber yang dikutip dengan 

demikian tidak harus sumber yang diterbitkan. Sumber yang dibuat saja dalam bentuk 

tertulis sekalipun tidak diterbitkan atau dimuat dalam suatu media, apabila dikutip secata 

tidak tepat atau tidak memadai, dapat terkena ketentuan plagiasi. 

Pengertian dibuat sebagaimana dimaksud pada deskripsi di atas dapat berupa: 

a. komposisi musik, 

b. perangkat lunak komputer, 

c. fotografi, 

d. lukisan, 

e. sketsa, 

f. patung, atau 

g. hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf 

b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f. 
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Pengertian diterbitkan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas dapat berupa: 

a. buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi; 

b. artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar; 

c. kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu; 

d. isi laman elektronik; atau 

e. hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d.  

              Pengertian dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas dapat berupa: 

a. presentasi di depan khalayak umum atau terbatas; 

b. presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; 

atau 

c. bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b. 

Pengertian “Menyatakan sumber secara memadai”, yakni apabila dilakukan sesuai 

dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang 

ilmu, teknologi, dan seni. 

6. Pencegahan Plagiasi 

Karya penelitian harus bebas dari plagiasi. Untuk mencegah adanya plagiasi di 

lingkungan perguruan tinggi, perlu memasukkan ketentuan plagiasi beserta 

sanksinya dalam Kode Etik bagi mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan 

yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi atau organ lain yang berisi antara lain 

pencegahan dan penanggulangan plagiasi. Di dalam Permendiknas No.17 Tahun 

2010 bahkan mewajibkan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengunggah secara 

electronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang 

telah dilampiri pernyataan bebas plagiasi melalui portal Garuda sebagai titik akses 

terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan.  

Untuk mencegah plagiasi dalam karya penelitian, ketika pengajuan proposal atau 

laporan penelitian, reviewer harus melacaknya guna mengetahui ada tidaknya 

plagiasi dalam proposal atau laporan hasil penelitian. Prosedur pengawasan plagiasi 

oleh reviewer di tingkat proposal dan laporan penelitian harus dilakukan. Saat ini 

sudah tersedia program untuk melacak apakah suatu karya ilmiah masuk dalam 

kategori plagiasi, yakni melalui program “Turnitin.”  UAJY melalui Perpustakaan 

sudah melanggan program tersebut. Reviewer dapat menggunakan program tersebut 
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untuk mempermudah melacak ada tidaknya plagiasi dalam proposal atau laporan 

hasil penelitian. 

Apabila dari hasil pelacakan terbukti adanya plagiasi, maka reviewer harus 

merekam/mengopi hasil pelacakan oleh perangkat lunak, misal: Turnitin, Ithenticate, 

Plagiarisma.net (Surat Dirjen DIKTI No. 1753/D2/KP/2016 tertanggal 12 Juli 2016), 

kemudian melaporkannya kepada Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi dari 

pelaku yang diduga plagiator.  Ketua Jurusan atau Program Studi selanjutnya 

melaporkan kepada Dewan Kode Etik, untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam 

melakukan pemeriksaan, disandingkan karya ilmiah yang diduga hasil plagiasi 

dengan karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan sebagai 

karya orang lain oleh pelaku yang diduga plagiator. Reviewer yang menduga adanya 

plagiasi dari hasil pelacakan dijadikan saksi. Pelaku yang diduga plagiator berhak 

melakukan pembelaan di depan Dewan Kode Etik. Apabila berdasarkan 

persandingan antara hasil pelacakan program Turnitin dengan kesaksian pemeriksa 

terbukti adanya plagiasi, maka pelaku dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 

Proposal atau laporan penelitian harus ditarik dan dilakukan penyusunan proposal 

atau laporan penelitian ulang yang bebas dari plagiasi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka UAJY menetapkan bahwa setiap penelitian 

dengan dana UAJY atau dana luar  harus memenuhi  syarat similiaritas misal uji 

turnitin  atau dengan program sejenisnya, maksimal  sebesar 20 persen untuk 

bidang eksak, dan 30 persen untuk bidang  sosial humaniora 

j. Conflict of Interest 

Peneliti harus menghindari segala potensi conflict of interest dalam pelaksanaan 

penelitian dan diseminasi hasil penelitian. 

k. Collaborative Research Across Institution 

Jika peneliti akan  mengadakan kolaborasi penelitian dengan pihak eksternal, harus  

memenuhi  prosedur  yang sudah ditetapkan oleh UAJY. 
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BAB VII PENUTUP 

  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, RENSTRA Penelitian UAJY 2021-2025 

merupakan keberlanjutan dari RENSTRA sebelumnya, yang kemudian disesuaikan dengan: (a) 

kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta tantangan untuk penelitian saat ini; (b) tema-tema riset 

unggulan masing-masing program studi; (c) kebutuhan dan tuntutan perkembangan penelitian 

yang ada di Ditlitabmas Dikti dan Rencana Induk Riset Nasional; serta tujuan mencapai target 

sebagai perguruan tinggi dengan kinerja penelitian kelompok Mandiri. 

RENSTRA Penelitian Universitas Atma Jaya tahun 2021-2025 dilaksanakan melalui 

tahapan  setiap tahun. RENSTRA penelitian ini diharapkan dapat mempertahankan UAJY pada 

klaster Mandiri. Perguruan tinggi dengan predikat Mandiri merupakan perguruan tinggi yang 

mempunyai sumber daya penelitian yang sangat baik, telah menerapkan sistem penjaminan mutu 

dalam pengelolaan penelitian, produktivitas luaran penelitian yang sangat tinggi dengan reputasi 

internasional dan telah dimanfaatkan oleh stakeholder. Mempertahan tetap berada di klaster 

Mandiri, merupakan usaha yang tidak mudah. Perlu kemampuan dan kemauan yang tinggi dari 

sumber daya manusia peneliti, dukungan kelembagaan, serta keterbukaan masyarakat dan 

pengguna jasa penelitian untuk menghormati dan menggunakan hasil-hasil karya penelitian yang 

berkualitas. Kekuatan harus dioptimalkan, kelemahan harus diminimalisir, tantangan harus 

dihadapi, dan peluang harus diraih.  

Dokumen RENSTRA Penelitian UAJY menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan 

penelitian. Melalui RENSTRA Penelitian, diharapkan pencapaian keberhasilan kegiatan 

penelitian dapat terukur dengan baik. Arah dan pengembangan penelitian selalu diupayakan 

untuk meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa. Penelitian unggulan UAJY harus mampu 

memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan umat manusia. Semoga dengan adanya 

RENSTRA Penelitian ini dapat menjadi panduan para dosen/peneliti di UAJY agar produk - 

produk penelitian yang dilakukan lebih berdaya guna, baik  bagi universitas, industri, 

masyarakat, serta bangsa Indonesia di tengah-tengah era globalisasi.  

Penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-

tingginya kepada : 

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan 
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dukungan baik berupa program sosialisasi RENSTRA Penelitian, pelatihan pembuatan 

RENSTRA Penelitian, serta penyediaan dana penelitian untuk Perguruan Tinggi; 

2. Rektor, Pembantu Rektor dan segenap pimpinan dilingkungan UAJY atas dukungan dan 

saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan RENSTRA Penelitian; 

3. Senat UAJY, atas dukungannya sehingga dapat dilaksanakan Rapat Senat untuk 

menetapkan RENSTRA Penelitian – UAJY tahun 2021-2025; 

4. Direktur, para Dekan, Kepala Department, Ketua Program Studi, dan segenap staf di 

lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UAJY atas 

penyediaan data yang diperlukan, segala sarana dan prasarana dalam penyusunan 

RENSTRA Penelitian tahun 2021-2025. 
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Lampiran I : Evaluasi Renstra 2016-2020 dari Fakultas 
 

a) Fakultas Bisnis dan Ekonomika  

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 

Secara keseluruhan setelah kebijakan atau “regulasi” dari LPPM UAJY yang 

mewajibkan luaran/output riset adalah publikasi artikel dalam jurnal bereputasi 

nasional/internasional, catatan kami kuantitas riset yang diajukan ke LPPM UAJY 

menurun. Namun demikian kebijakan LPPM UAJY tersebut kami dukung karena dalam 

jangka penfek/menengah akan mendorong kuantitas publikasi artikel di jurnal bereputasi 

nasional/internasional akan menimgkat. Ke depan juga perlu dipertimbangkan kebijakan 

terkait proses pengajuan dana ke LPPM UAJY. Maksud kami dimungkinkan artikel yang 

telah terpublikasi ke jurnal bereputasi nasional/internasional dapat mengajaukan dana 

riset ke LPPM UAJY. Jadi dimungkinkan proses adminstrasi yang dibalik, yaitu 

publikasi dulu baru kemudian mengajukan proposal dan dana.  

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Topik Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Peta jalan (roadmap) riset LPPM UAJY tetap diperlukan dan disesuaikan dengan isu-isu 

lokal dan nasional. Dengan peta jalan tersebut topik riset dosen baik individu dan 

kelompok diharapkan terkait dengan topik-topik yang telah ditentukan dalam peta jalan 

tersebut. Seharusnya peta jalan yang dibuat tidak menjadikan kendala namun justru dapat 

menjadi pedoman. Hal tersebut dimungkinkan jika dosen sebagai peneliti memahami dan 

mencermati topik termaksud. Dalma arti topik riset yang diajukan dapat terkait langsung 

maupu  tidak langsung dengan topik peta jalan riset yang telah ditentukan LPPM UAJY. 

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti 

Menurut Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY topik riset ke depan yang relevan dengan 

kondisi lokal dan nasional adalah:  

a. Topik yang terkait dengan Pemulihan Ekonomi terkait dengan Pandemi Covid-

19, baik di lingkungan mikro (individu perusahaan dan industri) serta di level 

makro (kebijkan ekonomi)  

b. Topik yang terkiat dengan Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Bisnis seperti 

misalnya  Pembayaran Digital, Pemasaran Digital, Bisnis Digital dsn sebagainya.  
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c. Topik yang terkait dengan isyu-isyu klasik di baik di tingkat lokal maupun 

nasipnal yaitu Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, Pembangunan Desa, 

UMKM dan Ekonomi Kreatif. Pariwisata dan Pendidikan. 

 

b) Fakultas Hukum 

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 

Dalam tiga tahun terakhir, minat dosen FH UAJY untuk melakukan penelitian 

baik individu maupun kelompok sangat baik. Motivasi dosen untuk menghasilkan 

penelitian yang berkualitas dan memenangkan kompetisi dalam pengajuan dana 

penelitian juga sangat tinggi. Dalam 3 tahun terakhir (2016 – 2019) ada 92 penelitian 

dosen, dari jumlah tersebut 37 penelitian di antaranya didanai dari dana yang berasal 

dari luar Universitas. Penelitian dengan dana dari Depdikbud: 22 penelitian dengan 

dana sejumlah: Rp.1.338.000.000,00 Penelitian dengan dana dari DIKTI tersebut 

terbagi ke dalam Hibah Fundamental ada 8 penelitian dengan dana sejumlah: Rp. 

514.000.000,00, Penelitian unggulan ada 5 penelitian dengan dana sejumlah 

Rp.315.000.000,00., Hibah Program Strategis Nasional Institusi ada 3 penelitian 

dengan dana Rp.150.000.000,00., Hibah bersaing ada 6 penelitian dengan dana 

sejumlah: Rp. 359.000.000,00. Penelitian dengan dana dari luar Prodi IH-UAJY selain 

DIKTI 15 penelitian, dengan dana sejumlah: Rp. 3.303.000.000,00. BAN-PT: 

Evaluasi Diri Prodi Ilmu Hukum UAJY Page 84 Penelitian tersebut antara lain 

dibiayai dengan dana yang bersumber dari sejumlah Pemerintah Daerah. Penelitian 

dengan dana dari internal UAJY ada sejumlah 55 penelitian, dengan jumlah dana 

sejumlah: Rp.1.100.628.000,00. Aktualisasi dosen Prodi IH-UAJY dalam 

pengembangan diri dengan menghasilkan karya ilmiah terlihat dalam publikasi artikel 

baik dalam jurnal terakreditasi maupun belum terakreditasi, di tingkat nasional dan 

internasional. Terhadap hal tersebut mendapat dukungan dari Fakultas dengan 

penyediaan Jurnal Ilmiah “Justitia Et Pax” yang menggunakan OJS (Open Journal 

System), yang dikelola untuk mewadahi publikasi ilmiah baik terhadap hasil 

penelitian maupun artikel ilmiah. Jumlah artikel yang dipublikasikan selama 3 (tiga) 

tahun terakhir sebanyak 57 buah di tingkat lokal, 65 buah di tingkat nasional dan 29 

buah di tingkat internasional. Sejumlah dosen membuat makalah dalam rangka 

kegiatan ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional melalui program call 

for paper. 
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      Hal-hal yang membantu kelancaran kegiatan penelitian dosen Fakultas Hukum 

UAJY adalah tersedianya dana internal yang cukup serta adanya dana eksternal dari 

Kemendikbud maupun bukan kemendikbud, Fakultas mendorong dosen 

melaksanakan penelitian dan LPPM UAJY membantu pelaksanaan penelitian dosen . 

      Hal-hal yang kurang mendukung pelaksanaaan program penelitian fakultas adalah 

kurang meratanya jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian. Ada dosen yang aktif 

melakukan penelitian dan ada sejumlah dosen yang kurang aktif melaksanakan 

penelitian. Topik beberapa penelitian ditentukan sesuai dengan minat dosen peneliti, 

sehingga kurang sesuai dengan topik penelitian yang ditentukan dalam Renstra 

Penelitian Universitas maupun grand design penelitian fakultas.  

 

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Topik Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Para dosen peneliti Fakultas Hukum UAJY pada umumnya bisa menyesuaikan 

topik penelitian mereka dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan universitas 

(‘Kebencanaan’, ‘Kemiskinan,’ ‘Multi-kultur,’ dan ‘Kearifan lokal’ serta ‘Adaptif 

terhadap Kebutuhan Global). Namun penentuan fokus penelitian seperti tersebut oleh 

sejumlah dosen juga dinilai menghambat pengembangan minat bidang ilmu hukum 

tertentu yang mereka minati, seperti  pengembangan bidang pengaturan ruang udara 

dan angkasa luar dan pengembangan hukum bisnis. Beberapa dosen peneliti Fakultas 

Hukum UAJY menyarankan bahwa fokus penelitian tidak dibatasi pada 5 bidang yang 

telah ditetapkan universitas tersebut, tetapi juga memberi peluang pelaksanaan 

penelitian di luar lima bidang yang telah ditentukan universitas.   

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti 

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia yang ditunjang perkembangan 

teknologi internet sangat mempengaruhi hubungan-hubungan hukum di masa yang 

akan datang. Di wilayah ASEAN integrasi ekonomi antar anggota ASEAN telah 

dilaksanakan. Kaidah-kaidah hukum baru banyak muncul dalam mengatur hubungan 

antar subyek hukum di jaman teknologi internet dan era globalisasi dan linberalisasi 

ekonomi. Penggunaan media internet dalam hubungan-hubungan hukum selalu 

meningkat seperti  e-commerce, kontrak online, transaksi bisnis online, , e-court, e-

dispute settlement system, dan sebagainya. Globalisasi dan perkembangan teknologi 

juga menyebabkan timbulnya kejahatan-kejahatan baru, termasuk kejahatan korporasi 

dan kejahatan transnasional. 
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Disamping hal tersebut di atas, perkembangan teknologi juga menyebabkan 

adanya tuntutan perubahan konsep hukum seperti dimungkinkannya eksploitasi 

angkasa luar oleh swasta untuk kepentingan ekonomi, penggunaan robot dalam perang 

modern dan sebagainya. Maka harus banyak diformulasikan kaidah-kaidah hukum 

baru untuk mengatur hubungan-hubungan hukum baru sebagai akibat globalisasi dan 

perkembangan teknologi. Kaidah-kaidah hukum baru yang diperlukan untuk mengatur 

hubungan-hubungan baru dalam masyarakat yang telah berubah akibat perkembangan 

teknologi dan globalisasi sangat perlu dan menarik untuk diteliti.    

Bagi bangsa Indonesia sendiri globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia 

menimbulkan tantangan untuk pengembangan segala potensi yang dimiliki dalam 

upaya meningkatkan daya saing Indonesia dalam kompetisi global. Segala potensi 

yang ada di Indonesia harus diperdayakan dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi. Oleh karena itu pengaturan terhadap perkembangan teknologi pertanian, 

kehutanan dan kemaritiman menarik untuk diteliti di Indonesia. 

Untuk mendorong minat penelitian dosen, Fakultas Hukum mengharapkan 

dukungan faktor-faktor ekternal yang perlu disediakan universitas meliputi hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Memberikan bobot SKS untuk penelitian yang dilakukan dosen, 

2. Penyelenggaraan program pelatihan pembuatan proposal dan latihan 

penulisan laporan penelitian rutin,  

3. Memfasilitasi publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional dan 

nasional bereputasi,  

4. Menegakkan aturan Yayasan berkaitan dengan kewajiban dosen untuk 

melakukan penelitian,  

5. Membentuk pusat riset dan pengembangan. 

c) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

1. Program S1 

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 

Kinerja penelitian di Prodi S1 Ilmu Komunikasi pada periode tahun 2016-2020 

tercatat baik, dengan rata-rata penyelenggaraan tiap tahun sekitar 10 penelitian, 

dengan detail naik turun tiap tahunnya.  

Terlihat dari data di atas, penelitian dengan pembiayaan sendiri dan UAJY 

menjadi item terbanyak yang dilaksanakan oleh dosen-dosen Prodi S1 Ilmu 



 
81 

Komunikasi UAJY. Poin positif dari sini ialah optimalnya serapan dana UAJY untuk 

melaksanakan penelitian, serta produktivitas yang bisa tetap dipacu dengan resources 

yang dimiliki oleh universitas. Namun catatannya tentu perlu ditingkatkan usaha untuk 

bisa meraih sumber-sumber pendanaan dari luar, seperti Hibah Dikti, hibah LN, dan 

sebagainya.  

Hal lain yang bisa diperhatikan terkait penelitian ialah publikasi, sebagai luaran 

dari proses riset. Dalam catatan Prodi S1 Ilmu Komunikasi, kinerja publikasi dari 

waktu ke waktu meningkat, khususnya pada item publikasi nasional dan internasional. 

Berikut data terkait publikasi dosen dari tahun 2015 s.d. 2020: 

Publikasi internasional pada tahun 2019 menjadi titik tertinggi dalam 5 tahun 

terakhir, sedangkan publikasi nasional tertingginya pada tahun 2016. Adapun atas 

publikasi tersebut, berikut keterangan jurnal dan prosiding yang diraihnya. 

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima Topik 

Riset UAJY dan Sembilan Fokus PRN 2021-2025 

Dalam catatan yang dimiliki oleh Prodi S1 Ilmu Komunikasi, riset dosen paling 

banyak bersinggungnya dengan dua topik riset UAJY yakni Kebencanaan dan 

Kearifan Lokal. Kedua isu tersebut banyak disinggung dalam riset-riset dosen, baik 

dengan pendekatan kasus komunikasi strategis maupun komunikasi massa & digital. 

Sementara itu untuk keterkaitannya dengan Sembilan topik RIRN belum dilakukan 

kajian yang komprehensif. 

Terhadap data tersebut di atas, maka ke depan kiranya dapat dikembangkan riset-

riset yang masih mempertahankan isu di kebencanaan dan kearifan lokal. Namun 

demikian supaya risetnya menjadi lebih berkualitas, perlu dipikirkan dalam kedua isu 

tersebut dilihat hal lain yang lebih spesifik, yang mengembangkan isu kebencanaan 

dan kearifan lokal itu sendiri. Hal spesifik ini akan membuat dosen Prodi S1 Ilmu 

Komunikasi berkolaborasi dengan dosen dari prodi lain (baik dari universitas sama 

maupun universitas yang berbeda). Misalnya isu gender dan komunikasi krisis atas 

perempuan dalam situasi bencana, atau pemberdayaan kelompok perempuan berbasis 

pada optimalisasi komunikasi komunitas, dan sebagainya. 

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti 

Prakiraan situasi ke depan yang menarik untuk diteliti ialah kondisi kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi. Bukan semata-mata pada perangkat digitalnya, 
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tetapi lebih kepada metode teknologi  digitalnya dalam bentuk Artificial Intelegence 

(AI) yang mewarnai bagaimana perangkat-perangkat komunikasi/media bekerja. Juga 

bagaimana teknologi tersebut mewarnai/mempengaruhi perubahan perilaku 

penggunanya. 

D. Dukungan Institusi yang Diharapkan untuk Membangun Atmosfir Riset yang 

Menggairahkan 

Institusi perlu memfasilitasi berbagai macam workshop riset untuk menambah 

kemampuan dan kompetensi dosen, khususnya dalam menjalankan penelitian.  

a. Departemen: menyelenggarakan workshop riset yang bersifat epistemologis 

b. Prodi S1: menyelenggarakan workshop riset yang bersifat metodologis 

Institusi perlu memunculkan riset payung yang memfasilitasi kolaborasi antar dosen, 

maupun juga antara dosen dengan mahasiswa. Dalam konteks Prodi S1, perlu 

disegerakan operasionalisasi dari skripsi payung, yang memungkinkan kolaborasi 

antara riset dosen dengan riset mahasiswa yang diposisikan sebagai skripsi 

2. Program S2 
 

FISIP mendorong adanya tema besar ini agar segala sumber daya terbatas yang 

dimiliki bisa difokuskan ke sana. Trend perkembangan dunia terkait dengan teknologi 

dan masyarakat perlu menjadi pertimbangan perencanaan penelitian, penelitian  harus 

relevan dengan situasi masyarakat, sehingga perlu untuk terus  belajar agar adaptif 

terhadap perkembangan. Adaptif terhadap perkembangan berarti selalu memperbarui 

dengan dinamika keilmuan. Contohnya: AI, Industry 4.0, computational 

communication.  

Merdeka belajar Kampus Merdeka membuka peluang untuk terbukanya 

kolaborasi antara berbagai unit di UAJY maupun antar lembaga di luar UAJY. 

Kolaborasi perlu berdasar pada kekhasan UAJY. Untuk menciptakan kekhasan UAJY, 

maka diperlukan suatu tema besar penelitian UAJY yang akan dijalani selama 2021-

2025. Tema besar ini secara operasional ditujukan untuk mendorog penelitian payung 

yang berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya dosen-dosen yang meraih gelar doktor, 

akan terbuka peluang para dosen tersebut menjadi motor penggerak bagi penelitian-

penelitian UAJY, khususnya melalui payung penelitian. Penelitian tersebut menjadi 

salah satu tempat para dosen serta mahasiswa untuk belajar bersama. 
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d) Fakultas Teknik 

1. Arsitektur 

 A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 Kinerja Riset  

1. Laboratorium PPLK menghasilkan karya ilmiah berupa laporan penelitian, 

buku, makalah, poster, dsb sebanyak kurang lebih 101 buah.  

2. Laboratorium PPBA menghasilkan karya ilmiah penelitian 13 judul, jurnal 18 

judul, dan prosiding 25 judul  

3. Laboratorium PPTA menghasilkan 40 artikel jurnal nasional maupun 

internasional  

Hal menarik/positif  

1. Hal yang menarik/ positif dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut 

terutama karena teredianya dukungan dana dari berbagai pihak, terutama dari 

internal UAJY dan Dirjen Dikti serta kerjasama dengan institusi lain.  

2. Beberapa dosen menghasilkan jurnal yang bersumber dari kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Adanya kolaborasi lintas minat dosen 

dalam menghasilkan jurnal maupun prosiding, kolaborasi lintas laboratorium 

dalam menghasilkan jurnal dan kolaborasi lintas institusi dalam menghasilkan 

jurnal.  

3. Adanya asisten penelitian sangat membantu dalam kelancaran penyusunan 

artikel seperti: persiapan pembuatan proposal penelitian, formatting jurnal dan 

prosiding, dan membantu kelancaran pencarian literatur  

4. Dukungan berupa tim riset yang bertugas untuk membantu dosen dalam 

memangkas waktu kerja produksi publikasi baru saja digagas Departemen 

Arsitektur. Ini menjadi angin segar bagi anggota laboratorium  

Hal negatif  

1. Hal yang negatif yang menghambat kelancaran riset adalah tidak adanya 

perencanaan riset di tingkat laboratorium (termasuk tidak ada roadmap). Para 

dosen berinisiatif secara pribadi. Di samping itu para dosen tidak ada dukungan 

yang sistemik dari institusi, misalnya tidak tersedia asisten riset untuk 

mendukung kegiatan riset para dosen.  

2. Hal negative atau kendala yang terjadi adanya keterbatasan waktu karena 

adanya kegiatan masing-masing dosen (pengajaran, jabatan struktural / tim 
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adhoc, dan kegiatan professional lain) dan metode survei data yang 

mengharuskan survei secara langsung ke lapangan di saat pandemic  

3. sistem kerja yang bersifat administratif perlu penyederhanaan dan sangat 

dibutuhkan oleh tenaga pendidik agar efisiensi waktu dapat dicapai. 

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Fokus PRN 2021-2025 

1. Korelasi 101 karya ilmiah yang ada di laboratorium PPLK dengan Lima Topik 

Riset UAJY YAITU Kearifan Lokal (88), Kebencanaan (4), Kemiskinan (3), 

Multi kultural (0), dan Adaptif global (6). Sedang korelasi dengan 10 fokus 

riset Topik RIRN adalah Pangan, Sosial Humaniora, Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, Transportasi, dan Kebencanaan  

2. Karena pelaksanaan riset dilakukan secara personal maka 5 fokus riset UAJY 

dan 10 fokus riset RIRN tidak menjadi kendala. Namun akibatnya ada fokus 

riset yang tidak tersentuh, misalnya fokus riset multi-kultur (Lab PPLK).  

3. Laboratorium PPBA memetakan minat/bidang yang ditekuni dosen dengan 

ditemukan kata kunci sebagai berikut : Bahasa arsitektur, Metode 

Perancangan, Warisan budaya / Urban-Rural Heritage, Kearifan lokal, 

arsitektur dan budaya jawa, konsep keberlanjutan (sustainability), sustainable 

development, konsep resiliensi, Design Theory & Methods, psikologi 

arsitektur, digital architecture, Sejarah Arsitektur, Revitalizing, Reimagining, 

Vandalism, Livability, Space Logic, Arsitektur Perilaku, Cagar Budaya, 

Langgam, Arsitektur Vernakular & Budaya, Arsitektur dan Pariwisata, Genius 

Loci, Preservasi dan Konservasi, Design Based Community & Behaviour, 

Adapative Reuse, Sense of Place, Spatial Analysis, Tiny house/ rumah mikro, 

urban settlement, Sense of Place, Teori dan konsep Arsitektur tentang tempat 

(place), yaitu place identity, place attachment, place dependence, place 

meaning, genius loci, spirit of place, Studi persepsi lingkungan, Studi perilaku 

manusia, Studi sejarah dan budaya  
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4. Dari beberapa minat tersebut, maka dapat disusun kelompok-kelompok riset di 

Lab. PPBA serta kesesuaiannya dengan RIPP UAJY dan RIRN, sebagai 

berikut:  

 

 

5. Laboratorium PPTA, hasil rekapitulasi menunjukan bahwa dari 40 artikel 

jurnal, hanya 6 yang dapat dmasukan pada 4 kategori topik riset UAJY. Topik 

adaptif kebutuhan global masih dirasa sangat kabur untuk digunakan/dikaitkan 

dengan topik-topik penelitian dosen. Terdapat 24 artikel jurnal yang sesuai 

dengan Topik RIRN. Sehingga diperlukan topik-topik tambahan untuk dapat 

mewadahi minat dan tema penelitian dosen.  

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti  

1. Situasi ke depan yang perlu diantisipasi dan menjadi sumber topik riset baru 

adalah semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan, transportasi, 

dan perdagangan. Sistem kegiatan di berbagai bidang kehidupan diperkirakan 

akan banyak mengalami perubahan dan berakibat pada perubahan kebutuhan 

ruang kehidupan.  

2. Pandemi Covid-19 dipastikan mengubah cara orang berelasi satu dengan lain 

dan dipastikan akan mengubah cara manusia dalam kebutuhan dan pemakaian 

ruang.  

3. Pemanfaatan teknologi digital menjadi keharusan. Perjalanan untuk mencari 

alternatif-alternatif teknologi untuk mendukung kehidupan terus berlanjut. 

Pemanfaatan kecerdasan buatan untuk membantu manusia dalam 

Tabel 10. Peminatan Dosen Arsitektur 

Sumber: Fakultas Teknik 2020 
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melaksanakan aktivitas keseharian juga mulai berkembang. Semua tentunya 

dilakukan untuk keberlanjutan hidup manusia dan lingkungan tempat 

hidupnya.  

4. Mengingat masa pandemi agaknya masih berlangsung dalam waktu yang 

signifikan, mungkin baik jika ada issue tanggapan desain arsitektur terhadap 

fenomena terjadinya pandemi (kontekstual untuk saat ini).  

D. Dukungan Institusi yang Diharapkan untuk Membangun Atmosfir Riset 

yang Menggairahkan  

Guna mendorong gairah para dosen untuk meningkatkan kegiatan riset, maka 

perlu dukungan berupa:  

 

1. Pembukaan sekat-sekat keilmuan yang selama ini membuat para dosen 

seolah-oleh terpisah satu dengan yang lain, baik di level laboratorium, 

program studi, departemen maupun fakultas. Situasi ini jelas 

menghambat produktivitas riset khususnya yang memerlukan 

pendekatan multidisipliner.  

2. Perlunya terobosan dalam bentuk dukungan staf atau asisten riset yang 

mampu mengembangkan gagasan dari dosen dan mengelola gagasan 

tersebut menjadi outcome yang bermanfaat bagi masyarakat akademik 

maupun masyarakat umum.  

3. Perlu pengintegrasian kegiatan tridharma perguruan tinggi, khususnya 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, melalui kerjasama dengan 

pemerintah daerah.  

4. Usulan adanya tim yang disediakan oleh universitas/lppm untuk 

membantu proses teknis, missal membantu mencari kesesuaian jurnal 

sesuai topik, Editing/formatting artikel, Membantu dalam penyusunan 

konten (deskriptif ke dalam tata Bahasa yang baik), Penerjemahan artikel 

ke dalam Bahasa asing, Membantu pengiriman artikel, Memantau proses 

artikel sampai terbit (apakah ada review, dll)  

 

2. Teknik Sipil 

 

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020  Kinerja Riset  

Makalah ailmiah yang dihasilkan Prodi Teknik SIpil adalah 114 buah dengan 

rincian tingakt lokal = 22 buah, Nasional = 51 buah dan Internasional = 41 buah  
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Hal menarik/positif  

Hal yang menarik/ positif dalam proses pembuatan karya ilmiah tersebut terutama 

karena teredianya dukungan dana dari berbagai pihak, terutama dari internal 

UAJY dan Dirjen Dikti .  

 

Hal negatif  

1. Penulis hanya terbatas pada dosen tertentu dan belum merata  

2. Data sementara hanya berdasarkan pendanaan pada prodi S1, tidak ada data 

prodi pendanaan dari prodi S2  

3. Tidak tersedia data yang secara komprehensif, masih tergantung dari isian 

pribadi dosen  

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Fokus PRN 2021-2025 

1. Korelasi roadmap masih terbatas pada roadmap individu yang diselaraskan 

dengan roadmap Universitas  

2. Pada umumnya tidak melihat adanya Sembilan Fokus PRN 2021-2025 

3. Hanya menulis berdasarkan kesempatan/kegiatan rencana Seminar yang ada 

ditawarkan  

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti  

1. Situasi ke depan yang perlu diantisipasi dan menjadi sumber topik riset baru 

adalah semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang pendidikan, transportasi, 

dan perdagangan.  

2. Sistem kegiatan di berbagai bidang kehidupan diperkirakan akan banyak 

mengalami perubahan dan berakibat pada perubahan kebutuhan dan budaya 

manusia.  

3. Pandemi Covid-19 dipastikan mengubah cara orang berelasi satu dengan lain 

dan dipastikan akan mengubah cara manusia dalam kebutuhan dan penerapan 

metode dalam dunia konstruksi.  

D. Dukungan Institusi yang Diharapkan untuk Membangun Atmosfir Riset 

yang Menggairahkan  

Guna mendorong gairah para dosen untuk meningkatkan kegiatan riset, maka perlu 

dukungan berupa:  
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a) Tim Universitas yang khusus membantu dalam proses penyusunan penulisan 

karya ilmiah terutama dalam publikasi Jurnal Internasional.  

b) Beban dosen dalam administrasi Pendidikan perlu dilakukan peninjauan karena 

terkait waktu untuk melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah  

c) Suasana akademik yang melibatkan semua dosen aktif dalam melakukan 

kewajiban penelitian dan pengabdian perlu dilakukan dengan strategi yang lebih 

menggairahkan  

d) Perbaikan dalam jumlah SDM tenaga pengajar perlu ditinjau ulang sehingga 

ideal terkait pembebanan pengajaran  

e) Fakultas Teknologi Industri 

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 

Kinerja penelitian Fakultas Teknologi Industri dapat dikatakan telah dan terus 

membaik dalam periode yang lalu. Output dan outcome dari penelitian juga baik dari 

sisi kuantitas dan kualitas.  

Catatan yang masih perlu diperbaiki adalah pelibatan lebih banyak dosen yang 

ada termasuk dosen muda agar capaian terus meningkat. Selain itu, kerjasama 

penelitian baik internal UAJY maupun dengan pihak eksternal (dalam dan luar negeri) 

perlu terus ditingkatkan. 

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Topik Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Keberadaan 5 fokus riset UAJY dan 10 tema/fokus riset nasional dapat membantu 

riset dosen. Namun dipandang perlu pengembangan tema/fokus riset UAJY agar lebih 

selaras dengan tema riset nasional dan lebih jelas peran dosen, misalnya yang terkait 

pengembangan dan aplikasi teknologi, serta energi dan lingkungan. 

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti 

Industry 4.0 dan Society 5.0 terus berkembang dan pasti akan dihadapi sehingga 

membutuhkan peran UAJY juga, karena itu diusulkan tambahan tema/fokus riset 

UAJY yaitu: 

1. Adaptasi Industri 4.0 dalam industri dan masyarakat 

2. Untuk itu dapat dikembangakn topik penelitian yaitu Transformasi industri dan 

masyarakat dalam era Industri 4.0. 
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f) Fakultas Teknobiologi 

 

A. Evaluasi Kinerja Penelitian Fakultas pada Periode 2016-2020 

Pada kurun waktu 2016-2020 beberapa dosen FTB mendapatkan dana penelitian 

yang berasal dari Ristek Dikti, tetapi jumlah dosen yang mendapatkan dana menurun 

pada tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena hanya sedikit dosen yang memenuhi 

syarat untuk mengikuti hal tersebut.  Penelitian lainnya dilakukan dengan 

menggunakan dana yang berasal dari dalam UAJY. Hasil dari penelitian 

dipublikasikan baik jurnal nasional ataupun internasional dan ada 2 yang diproses 

untuk memperoleh paten (1 sudah mendapatkan sertifikat dan 1 masih terdaftar).  

Data penelitian yang dilakukan oleh dosen FTB pada tahun 2016-2020 menunjukkan 

tidak semua dosen melakukan penelitian, padahal berdasarkan renstra FTB, setiap 

dosen diwajibkan melakukan penelitian sebanyak satu penelitian per tahun (sebagai 

ketua bila penelitian kelompok).  Tidak semua dosen melakukan satu penelitian per 

tahun dikarenakan beberapa hal yakni alasan “kesibukan” dan juga waktu penelitian 

yang tidak selesai tepat waktu, sehingga dalam waktu satu tahun seringkali penelitian 

yang sudah dilaksanakan tidak selesai dan belum dapat mengajukan penelitian lagi. 

Pada saat evaluasi Fakultas selalu diinformasikan penelitian yang dilakukan oleh 

dosen dengan harapan dosen yang tidak/ belum penelitian akan “terpacu” untuk 

melakukan penelitian, tetapi upaya ini tampaknya belum sepenuhnya dapat memacu 

dosen-dosen tersebut untuk melakukan penelitian. 

  

B. Tanggapan terhadap Korelasi Roadmap Riset Individu Dosen dengan Lima 

Topik Riset UAJY dan Sembilan Topik Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Berdasarkan renstra penelitian di Fakultas Teknobiologi (mengaju RIPP UAJY, 

2016), tema penelitian  yakni: Pembangunan kesejahteraan masyarakat, pengentasan 

kemiskinan, multikulturalisme, dan kearifan lokal utamanya dalam pemanfaatan, 

eksplorasi, dan konservasi sumberdaya hayati sebagai sediaan herbal, obat tradisional, 

kosmetika, dan sumber enerji terbarukan dan berkelanjutan (sustainable). Kemudian 

diturunkan dalam tema penelitian di Prodi Biologi yakni Bioprospeksi, Sumberdaya 

Hayati, Isu megatrends: perubahan iklim, enerji terbarukan, kesehatan, keamanan 

pangan, konservasi.   

  

Penelitian dosen prodi Biologi yang dilakukan mengacu pada 3 konsentrasi studi 

yakni Teknobio-Industri, Teknobio-pangan dan Teknobio-Lingkungan.  Selama ini, 
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penelitian dosen di tiga konsentrasi studi tersebut dapat disesuaikan dengan 5 fokus 

riset di UAJY dan berdasarkan matrix yang diberikan oleh Tim LPPM berkaitan 

dengan 10 fokus riset, penelitian dosen-dosen prodi Biologi juga dapat disesuaikan 

dengan 10 fokus tersebut. 

  

Tabel 11. Bidang Fokus Penelitian Fakultas Teknobiologi 

UAJY   
Prodi Biologi  

dan FTB 
 RIRN 

Kebencanaan  Bioprospeksi  Pangan 

Kemiskinan  Sumberdaya 

Hayati 

 Energi 

Multi-kultur  Isu megatrends: 

perubahan iklim, 

enerji terbarukan, 

Kesehatan, 

keamanan 

pangan, 

konservasi 

 Kesehatan 

Kearifan Lokal       Transportasi 

Adaptif terhadap 

Kebutuhan 

Global 

      Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

       Pertahanan dan 

Keamanan 

        Material Maju 

        Kemaritiman 

       Kebencanaan 

        Sosial-

Humaniora 

 

  

C. Prakiraan Situasi di Depan yang Menarik untuk Diteliti 

Eksplorasi sumber daya alam baik untuk obat tradisional dan tanaman obat serta 

bahan pangan dan pengelolaan lingkungan masih merupakan topik penelitian yang 

dapat dilakukan untuk kedepannya karena banyak sumber daya lokal yang ada yang 

masih bisa dieksplor lebih lanjut.  Penelitian tidak hanya dilakukan untuk pemanfaatan 

dan bioprospeksi saja tetapi tentunya perlu penelitian untuk konservasi sumber daya 

alam tersebut.  Untuk mengetahui secara pasti spesies-spesies potensial yang akan 

dikembangkan dan dikonservasi tersebut perlu dilakukan identifikasi. Ke depannya 

proses identifikasi dapat dilakakukan dengan lebih komprehensif dengan berbagai 

cara diantaranya dengan identifikasi secara molekuler. 

 

D. Dukungan Institusi yang Diharapkan untuk Membangun Atmosfir Riset yang 

Menggairahkan 

Sumber: Fakultas Teknobiologi 2020 
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Selama ini dukungan Institusi sudah cukup baik untuk mendorong gairah para dosen 

untuk meneliti dengan memberikan dana penelitian internal bagi dosen serta insentif 

publikasi di jurnal terakreditasi nasional (Sinta) maupun internasional terindeks.  

Selain itu mungkin Institusi (LPPM) bisa melakukan coaching clinic proposal 

penelitian secara reguler untuk dosen-dosen (terutama dosen muda) agar terpacu untuk 

melakukan penelitian dan publikasi.  Mungkin ada baiknya juga penelitian dihitung 

sebagai “beban” sks tertentu, sehingga dosen tidak hanya “sibuk” dengan pengajaran 

tetapi juga Dharma lainnya. 
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Lampiran II: Topik-topik Penelitian dari Fakultas/Pascasarjana, 

Departemen, dan Pusat Studi untuk Periode 2021-2025 
 

Topik-topik penelitian disiapkan dengan mempertimbangkan prakiraan situasi masa 

depan agar hasil penelitian bermanfaat. Setiap pelaku penelitian, sesuai bidang ilmunya, 

akan  melihat fenomena yang terjadi di masa lalu, masa kini, dan projeksi ke masa depan, 

secara berbeda-beda. Proses tersebut akan menghasilkan topik-topik penelitian yang 

relevan dan berdampak luas. Rangkuman prakiraan dan topik disajikan di bawah ini 

sesuai dengan masukan dari unit-unit pelaku penelitian. 

 

a) Fakultas Bisnis dan Ekonomika  

Topik-topik termaksud adalah:  

1. Strategi dan kebijakan Pemulihan Ekonomi  bagi Dunia Usaha  

2. Strategi dan Kebijakan Pemulihan Ekonomi yang diterapkan Pemerintah   

3. Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Bisnis (E-Business, E-Marketing, E-

Commerce, E-Payment dsb)  

4. Optimalisasi Kebijakan dan n Strategi Pengurangan Kemisikian   

5. Optimalisasi  Kebijakan dan Strategi Pengurangan Ketimpangan Pendapatan   

6. Optimalisasi & Strategi Penerapan Penggunaan Dana Desa  

7. Strategi Pengembangan UMKM  dan Ekonomi Kreatif.  

8. Strategi Pengembangan Pariwisata yang berbasis kulaitas (Quality Tourism), seprti  

misalnya Edu Tourism.  Health Tourism, Wellness Tourism dsn sebagainya.  

b) Fakultas Hukum 

Topik-topik penelitian yang menarik untuk dipersiapkan :  

1. Hukum  dan Teknologi Informasi 

2. Hukum dan Globalisasi 

3. Hukum dan Integrasi Ekonomi ASEAN 

4. Hukum Penyelesaian Sengketa 

5. Pengaturan Hukum di bidang Teknologi Kemaritiman 

6. Pengaturan Hukum di bidang Teknologi Pertanian dan Kehutanan 

7. Hukum Tentang Kejahatan korporasi dan kejahatan Trans-nasional 

8. Hukum Ketetanegaraan dan Administrasi Negara 

9. Hukum dan Hak Asasi Manusia 

10. Hukum Bisnis 
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11. Hukum tentang Penguasaan hak atas tanah  

12. Hukum dan Kearifan Lokal 

 

c) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Program S1:  

a) AI dalam Computational Communication: Konteks Indonesia 

b) Komunikasi Krisis Berbasis Teknologi Digital: Studi Kasus Kebencanaan di 

Indonesia Tahun 2020/2021 

c) Penerapan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Mengembangkan Desa 

Wisata 

 

d) Fakultas Teknik 

1. Program Studi Arsitektur 

Topik-topik Riset yang Disiapkan untuk periode 2021-2024  

Topik-topik riset yang disiapkan adalah:  

1. Kearifan lokal (terkait semakin pentingnya mengangkat nilai-nilai budaya lokal 

yang tersimpan dalam berbagai kearifan lokal dalam menghadapi situasi yang 

semakin mengglobal)  

2. Pangan (terkait dengan upaya mengintegrasikan fungsi hunian, khususnya di area 

perkotaan yang lahannya terbatas, yang dapat diintegrasikan dengan usaha untuk 

membantu memenuhi kebutuhan pangan)  

3. Energi (terkait dengan peningkatan efisiensi penggunaan energi, khususnya 

listrik, yang semakin tinggi dalam mendukung kehidupan dan gaya hidup, baik di 

wilayah perkotaan maupun perdesaan)  

4. Teknologi Informasi dan Komunikasi (pemanfaatan dukungan teknologi 

digital, teknologi informasi dan komunikasi dalam proses perencanaan dan 

perancangan lingkungan binaan dalam skala mezo dan makro, kecerdasan buatan)  

5. Kebencanaan (terkait dengan antisipasi bencana sejak tahap perencanaan, 

perencanaan berkelanjutan, perancangan hingga tahap mitigasi bencana, baik 

pada area permukiman maupun warisan budaya.  

6. Kesehatan (terkait dengan kehidupan pasca-pandemi Covid-19 yang pasti 

mengubah kebutuhan ruang)  

7. Transformasi / adaptasi tipologi bangunan dalam menghadapi era kenormalan 

baru, revolusi industri 4.0, masyarakat digital, serta kaitannya dengan masyarakat 

kecil yang dapat diintegrasikan dengan kegiatan pengabdian.  
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2. Program Studi Teknik Sipil 

 

Topik-topik Riset yang Disiapkan untuk periode 2021-2024  

Topik-topik riset yang disiapkan terkait dengan Sembilan Fokus PRN 2021-2025 

yang berhubungan dengan Teknik Sipil adalah:  

1. fokus riset UAJY (‘Kebencanaan’, ‘Kemiskinan,’ ‘Multi-kultur,’ dan ‘Kearifan 

lokal’ serta ‘Adaptif terhadap Kebutuhan Global.’) masih relevan untuk 

diterapkan.  

2. Infrastruktur dan Sarana Transportasi Darat, Laut, Dan Udara Untuk 

Peningkatan Kemampuan, Keselamatan, Kehandalan, Dan Daya Saing.  

3. Teknologi konstruksi bangunan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap 

darurat & budaya sadar bencana  

4. Teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan untuk mendukung industri 

4.0  

5. Material maju untuk kesehatan  

6. Kebijakan Pendidikan Dan Penyiapan SDM cerdas, sehat, beriman, dan 

bertaqwa dan berdaya saing tinggi menghadapi era industri 4.0  

7. Teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrim, 

vulkanik, tsunami, gempa bumi dan bencana biologi, kimia, radioaktif, dan 

rawan pangan (Pengembangan teknologi peringatan dini, mirigasi dan 

pengurangan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, regulasi 

dan budaya sadar bencana)  

8. Lingkungan, sumberdaya air, dan perubahan iklim  

 

e) Fakultas Teknologi Industri 

 

Topik-topik Riset yang Disiapkan untuk periode 2021-2024 

Terlampir dalam file excel khususnya dari Departemen Teknik Industri 

Usulan topik riset serta evaluasi dari Departemen Informatika telah disampaikan secara 

langsung oleh Kadep Informatika kepada tim. 

 

f) Fakultas Teknobiologi 

 
Topik-topik Riset yang Disiapkan untuk periode 2021-2024 

Topik riset yang akan dilakukan oleh dosen-dosen Prodi Biologi masih sesuai dengan 

konsentrasi studi dan topik tersebut masih relevan ke depannya 
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Topik-topik penelitian tersebut: 

1. Teknobio-Industri:  eksplorasi obat tradisional dan tanaman obat serta kosmetik 

(etnobotani), mikropropagasi tanaman obat, ekstraksi metabolit sekunder, 

penyediaan bahan baku berkualitas,  pengembangan enerji biomassa 

2. Teknobio-Lingkungan: keanekaragaman dan pemanfaatan biota, pengelolaan 

lingkungan, serta konservasi sumber daya lokal 

3. Teknobio-Pangan:  berkaitan dengan diversifikasi pangan, pangan fungsional dan 

keamanan pangan 
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Lampiran III: Surat Tugas Renstra Penelitian 2021-2025 
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Lampiran IV: SK Penetapan Renstra Penelitian 2021-2025 

 


