






 

 
 

KATA PENGANTAR 
 

Universitas Nusantara PGRI Kediri menyusun dokumen Rencana Strategis Penelitian 
tahun 2016-2020, yang dijadikan sebagai acuan untuk   pengembangan bidang penelitiaqn 
sesuai   standar nasional pendidikan tinggi, serta visi   dan  misi universitas. RIP ini juga 
dimaksudkan sebagai pengarah pengembangan keunggulan akademik UN PGRI Kediri melalui 
penelitian unggulan.  

Rencana Strategis Penelitian (Renstra) ini diharapkan menjadi acuan bagi para peneliti 
di lingkungan UNP Kediri agar dalam menentukan topik penelitiannya mengacu pada topik 
dan  tema  penelitian  unggulan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Renstra Penelitian  ini.  Renstra  
ini  juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian arah bidang penelitian, topik, serta sistem 
manajemen penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tindak lanjut 
pasca penelitian. 

Buku RIP ini juga dimaksudkan untuk memacu peningkatan kualitas dan produktivitas 
penelitian di UNP Kediri, serta untuk mensinergikan dengan kebijakan dan program 
pengembangan penelitian Ditlitabmas.Dikti, serta pembangunan di tingkat lokal/ nasional/ 
internasional, melalui pemanfaatan kepakaran, sarana &   prasarana penelitian yang 
dimiliki UNP Kediri. 

Diharapkan Resntra Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan  ilmu 
pengetahuan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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PENDAHULUAN  
A.   Dasar Pemikiran 

 
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 bahwa salah satu 
misi pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang berkualitas dan berdaya 
saing.Untuk mewujudkan bangsa yang berkualitas dan berdaya saing, pemerintah perlu 
melakukan pembangunan sumberdaya manusia yang mempunyai kapabilitas 
penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK ) melalui 
penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan. 
Pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi sebagi salah satu sistem pendidikan 
nasional melalui Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan 
kompetensi riset; meningkatkan kemampuan pengembangan menuju proses penciptaan 
berbasis IPTEK; jaringan kelembagaan dan peneliti di ranah lokal, regional, dan global; 
meningkatkan produktivitas dan relevansi Litbang nasional untuk menjawab kebutuhan 
teknologi masyarakat; dan pendayagunaan riset dan pengembangan nasional untuk 
penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam 
rangka meningkatkan daya saing ekonomi. 

Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di 
bawah naungan YPLPT-PGRI Kediri, Jawa  Timur, Indonesia,  yang  berdiri  
berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Pendidikan Republik Nasional Republik 
Indonesia nomor 24/D/O/2006 tanggal 12 Oktober 2006 tentang Pemberian Izin 
Penyelenggaraan Program Studi Baru dan penggabungan beberapa Perguruan Tinggi 
menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Perkembanganya hingga saat ini UN PGRI 
Kediri memiliki 5 fakultas dengan 21 program studi, dan pasca sarjana dengan 2 
program studi magister (S2). 

Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan yang jelas tentang pengembangan 
penelitian di UN PGRI Kediri, maka disusun Rencana  Strategis Penelitian (Renstra 
Penelitian) tahun 2016-2020. Pengembangan Rencana  Strategis  Penelitian  ini  
didahului  dengan  identifikasi  dan  pemetaan  kapasitas  penelitian  di  setiap fakultas. 
Prosedur identifikasi dan pemetaan kapasitas penelitian melibatkan pimpinan-pimpinan 
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dihasilkan serta produk penelitian lain (publikasi, HaKI, teknologi tepat guna, proseding, 
buku ajar) dalam 4 tahun terakhir, mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. 
Beberapa unggulan penelitian yang dominan baik produk maupun outcome secara 
kuantitas dan kualitas, maupun potensi sumber daya yang ada akan dijadikan prioritas 
untuk diusulkan menjadi program yang akan dijalankan pada Rencana  Strategis 
Penelitian tahun 2016-2020. 

Pengembangan  Rencana   Strategis  Penelitian  UN  PGRI  Kediri  didasarkan  
pada  dokumen Statuta, Renip dan Renop UN PGRI Kediri. Terutama sesuai dengan 
Visi, Misi, dan Tujuan UN PGRI Kediri. 

Visi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah: “Menjadi peguruan tinggi 
teladan dalam menyelenggarakan tri darma Perguruan Tinggi”. 

Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah: 
1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran 

yang memberdayakan potensi peserta didik dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

2) Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang 
menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat, baik 
melalui penelitian dasar, terapan, maupun penelitian kebijakan. 

3) Menyelenggarakan  pengabdian  masyarakat  yang  berbasis  penelitian  
inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat 
yang mandiri dan 
sejahtera. 

4) Menyelenggarakan tata pamong yang mampu mendukung kemandirian 
pelaksanaan tri darma perguruan tinggi. 

Tujuan Universitas Nusantara PGRI Kediri meliputi : 
1)    Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mandiri dalam pengembangan diri 

sesuai bidang keahliannya. 
2)    Menghasilkan  karya ilmiah  inovatif berorientasi potensi lokal yang  

menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan/atau seni. 
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mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan. 

4)  Menghasilkan layanan akademik dan umum yang fungsional sehingga 
mampu mendukung peningkatan mutu pelaksanaan tri darma perguruan 
tinggi. 

Untuk  mendukung  ketercapaian  visi,  misi,  dan  tujuan  universitas  tersebut,  
khususnya  di bidang  penelitian,  dikembangkan  Rencana   Strategis  Penelitian  yang  
merupakan  arahan  kebijakan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 
tertentu (5 tahun). Rencana  Strategis Penelitian ini juga merupakan rencana strategis 
bagi pengembangan penelitian yang  mendukung visi universitas  khususnya,  dan  
berorientasi pada pengembangan potensi lokal Kediri dan Jawa Timur, melalui luaran 
penelitian yang aplikatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kediri, Jawa Timur, 
maupun Nasional. 

Bidang riset unggulan UN PGRI Kediri ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi 
dan pengelompokan topik-topik penelitian, evaluasi terhadap luaran, publikasi, dan 
analisis terhadap keunikan dan kekhasan tiap-tiap topik penelitian. 
Bidang riset unggulan UN PGRI Kediri dikelompokkan menjadi 5 bidang: 

1.   Bidang Kependidikan dan Humaiora 
Bidang kependidikan merupakan bidang penelitian utama di UN PGRI Kediri. 
Peneliti bidang ini terdiri dari kumpulan ahli berbagai disiplin ilmu pendidikan dan 
bersifat lintas bidang, yakni: ilmu pendidikan, pendidikan ilmu sosial, pendidikan 
bahasa dan seni, pendidikan Matematikan   dan    Ilmu    Pengetahuan    Alam,    
dan    pendidikan ilmu keolahragaan. 
Penelitian-penelitiannya ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas, efektifitas  
dan  efisiensi 
pendidikan  dalam  menghasilkan sumberdaya    manusia yang  berkualitas yang 
terangkum dalam visi universitas. 

2.   Bidang Perekonomian dan SDM 
Peneliti dalam bidang ini meliputi bidang ilmu dan kepakaran manajemen dan 
akuntansi. Penelitian dalam bidang ini diarahkan untuk pengembangan 
organisasi bisnis, sistem informasi akuntansi, kearifan lokal dan industri kreatif. 

3.   Bidang MIPA dan TIK 
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pendidikan Matematika dan Pendidikan Biologi, dan nonkependidikan teknik, 
yaitu para dosen dari program studi teknik mesin, teknik industri, teknik elektro, 
teknik informatika   dan   sistem informasi.   Bidang   penelitian   ini   ditujukan   
untuk pengembangan MIPA dasar  untuk 
pemetaan  keragaman  dan  potensi  biodiversitas  lokal  serta  
pengembangan  strategi 
edukasinya kepada masyarakat, teknologi tepat guna, serta pengembangan 
teknologi komunikasi dan informasi. 

4.   Bidang Kesehatan dan Keolahragaan 
Bidang  ini  merupakan  gabungan  dari  disiplin  ilmu  olahraga  dan  kesehatan. 
Penelitinya berasal dari program studi pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekrasi, serta dari program studi   keperawatan   dan   kebidanan   fakultas   ilmu   
kesehatan.   Penelitian-penelitiannya ditujukan  untuk  pengembangan  
kesehatan  ibu,  anak,  dan  lansia,  peningkatan  layanan 
kesehatan,  pengembangan  implementasi  kesehatan  dalam  olahraga     
dan  olahraga masyarakat, serta pengembangan olahraga prestasi. 

5.   Bidang Budidaya Ternak 
Bidang ini penelitianya berasal dari fakultas peternakan dan dari fakultas lain 
yang berlatar bidang ilmu sains. bergerak dalam bidang pengembangan 
sumber daya ternak lokal kediri sehingga mampu berkompetisi di lingkup 
nasional berbasis pangan obat. 
Sedangkan bidang-bidang kajian riset UN PGRI 
Kediri meliputi: 
a.  Teaching based Research untuk Peningkatan Kualitas pendidikan 
b.  Penelitian Sejarah sosial, ekonomi, politik, kebahasaan dan budaya Kediri  
c.  Tata kelola perusahaan dan Layanan publik 
d.  Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran 
e.  Ekonomi kreatif untuk pengembangan koperasi, kewirausahaan dan UMKM 
f.   Pengembangan Ilmu Alam 
g.  Pengembangan Biodiversitas Lokal h.  Pengembangan TTG 
i.   Pengembangan ICT 
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k.  Implementasi Kesehatan dalam Olahraga  
l.   Pengembangan olahraga prestasi 
m. Pengembangan nilai sumber daya ternak lokal 

Rencana    Strategis   Penelitian ini juga diharapkan dapat   memberikan   arah 
penelitian,    baik penelitian  mandiri,     kelompok,     maupun     yang    dilakukan  
secara melembaga  oleh fakultas, pusat    penelitian,    dan  pusat    kajian.    Selain  itu, 
diharapkan  dapat  mensinergikan  penelitian- penelitian di UN PGRI Kediri agar terjadi 
kesinambungan,  keterkaitan, dan relevansi dalam dimensi waktu dan permasalahan.   
B.   Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian 

Standar pengelolaan kegiatan penelitian di UN PGRI Kediri didasarkan pada 
asas  dan tujuan sebagai berikut: 
1. Universitas  wajib  mendukung,  memfasilitasi,  dan  mendorong  kegiatan  

penelitian  sebagai  bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung 
jawab akademik Sivitas Akademika. 

2. Universitas menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan 
dan misi pengabdian kepada masyarakat. 

3. Universitas mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk: 
a. Mengembangkan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni,  serta  untuk  

memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan; 
b. Meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, 

dan mutu kehidupan manusia; 
c. Memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional; 
d. Meningkatkan      peran      Universitas      dalam       pengembangkan      

inovasi      dan kewirausahaan berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan 
bangsa; 

e. Sebagai indikator tingkat kemajuan Universitas serta kemajuan dan tingkat 
peradaban bangsa; 

f. Mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan. 
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standar nasional penelitian sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015, tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 
Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas: 
1. Standar hasil penelitian; 
2. Standar isi penelitian; 
3. Standar proses penelitian; 
4. Standar penilaian penelitian; 
5. Standar peneliti; 
6. Standar sarana dan prasarana penelitian; 
7. Standar pengelolaan penelitian; dan 
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 
Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan daya 
saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua  luaran  yang  dihasilkan  melalui 
kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 
keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud, capaian pembelajaran lulusan, dan  ketentuan peraturan    di  
perguruan  tinggi.  Hasil penelitian  yang  tidak  bersifat  rahasia,  tidak  mengganggu 
dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan 
dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara    lain   yang    
dapat    digunakan   untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 

Standar  isi  penelitian  merupakan  kriteria  minimal tentang kedalaman dan 
keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi 
pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi  pada  penelitian  dasar  harus 
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada 
penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi    yang    bermanfaat    bagi masyarakat, 
dunia usaha, dan/atau industri. Materi  pada  penelitian  dasar  dan  penelitian  terapan 
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dasar  dan penelitian   terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, 
dan mengantisipasi kebutuhan   masa mendatang. 

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentangi kegiatan 
penelitian      yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan 
penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 
sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian 
harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kerja, kesehatan,  kenyamanan, 
serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

Standar   penilaian   penelitian   merupakan   kriteria minimal penilaian terhadap 
proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara 
terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk 
memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) objektif,   yang   
merupakan   penilaian   berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c) 
akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan 
prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, yang merupakan 
penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 
kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan 
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 
penelitian. Penilaian     penelitian     dapat     dilakukan     dengan menggunakan metode 
dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 
proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 

Standar peneliti merupakan criteria minimal kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian.  Peneliti  wajib  memiliki  kemampuan  tingkat  penguasaan  
metodologi  penelitian  yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta 
tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan 
berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil penelitian. Kemampuan peneliti 
menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan 
prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam 
rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas 
perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi    penelitian    paling    sedikit    
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pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi 
standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,     kenyamanan,     dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan. 

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang 
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 
kegiatan penelitian. Pengelolaan   penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 
kelembagaan   yang   bertugas untuk  mengelola penelitian. Kelembagaan adalah 
lembaga  penelitian,  lembaga  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat, atau 
bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.  
C. Rencana  Strategis Pengembangan Penelitian Institusi 

Rencana  Strategis Penelitian merupakan arahan kebijakan dan pengambilan 
keputusan dalam pengelolaan  penelitian  institusi  dalam  jangka  waktu  tertentu,  
setidaknya  5  tahun  ke  depan. Penelitian institusi yang dimaksud adalah riset unggulan 
institusi yang dijabarkan melalui payung, skema, dan topik-topik penelitian. Kemudian, 
topik-topik penelitian ini diperjelas dengan roadmap penelitian. Pengembangan 
keunggulan penelitian institusi ini mengacu pada unit penelitian terkecil seperti 
laboratorium, kelompok bidang keahlian (KBK), dan program studi sampai unit terbesar 
pada prioritas penelitian lokal, regional, dan nasional. 

Tujuan utama pengembangan Rencana  Strategis Penelitian adalah untuk 
memberikan arah dan kerangka kebijakan dan pengelolaan penelitian secara jelas bagi 
pencapaian target-target penelitian secara langsung (output) dan tidak langsung 
(outcome) dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020). Salain itu, Rencana  Strategis 
Penelitian juga diharapkan dapat memberikan arahan bagi universitas untuk mengadakan 
perubahan berbasis penelitian dalam berbagai aspek seperti modal manusia, 
perkembangan keilmuan, infrastruktur, dan berbagai sistem tata kelola menuju universitas 
teladan sesuai visi UN PGRI Kediri.      
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LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA   

A.  Visi dan Misi LPPM UN PGRI Kediri 
Visi LPPM UN PGRI Kediri: 
“Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal, dan menjadi teladan 
dalam penelitian, penerapan, serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan 
seni  yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat”.  
Misi LPPM UN PGRI Kediri: 

1. Mengelola kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni bagi civitas akademika di lingkungan UN PGRI Kediri. 

2. Mengembangkan sistem informasi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni bagi civitas akademika di lingkungan UN PGRI 
Kediri. 

3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang penelitian, 
pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

4. Mendorong  publikasi  hasil-hasil  penelitian,  pengembangan,  dan  penerapan  
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada jurnal-jurnal bereputasi nasional dan 
internasional. 

5. Mendorong   kegiatan   penelitian,   pengembangan,   dan   penerapan   ilmu   
pengetahuan, teknologi, dan seni yang mengarah perolehan Hak Kekayaan 
Intelektual (HaKI).  

Tujuan LPPM UN PGRI Kediri 
1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, 

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 
dilakukan civitas akademika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Mengkoordinasikan SDM dan mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang 
ada di lingkungan UN PGRI Kediri untuk  kegiatan penelitian, pengembangan dan 
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untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

3. Memfasilitasi dan membantu publikasi luaran penelitian, dan pendaftaran Hak 
Kekayaan Intelektual (HaKI) dari hasil penelitian, pengembangan dan penerapan 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan civitas akademika. 

4. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang 
penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

5. Mendorong  dan   menggalakkan   kerjasama  di   bidang   penelitian,  
pengembangan   dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan 
berbagai pihak, Pemda, BUMN/BUMD, maupun swasta. 

6. Membangun  sistem  informasi  untuk  mendokumentasikan  hasil-hasil  penelitian, 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

B.  Analisis Kondisi Saat Ini 

Penyusunan Rencana  Strategis Peneitian (Renstra Penelitian) 2016 -
2020 didasarkan pada analisis kondisi yang ada di UN PGRI Kediri selama 4 tahun 
terakhir (2013-2016). 

1.   Capaian Penelitian 4 tahun terakhir (2013-2016) 

Selama 4 tahun terakhir (2013-2016) capaian bidang penelitian UN PGRI 
Kediri dapat dilaporkan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 2.1. Capaian Bidang Penelitian Tahun 2013-2016 
 
No Uraian Jumlah Capaian 

2013 2014 2015 2016 
1 Jumlah Judul Penelitian 54 74 49 57 
2 Publikasi Jurnal Internasional - 2 2 6 

Nasional terakreditasi 1 3 1 2 
Nasional ber-ISSN 188 50 112 122 

3 Pemakalah 
Forum 
Ilmiah 

Internasional 21 22 19 23 
Nasional 27 62 85 94 
Regional 3 - 2 8 

4 Buku ajar 
berbasis riset 

Ber-ISBN 2 2 5 5 
Tidak ber-ISBN 11 5 8 10 

5 Pendanaan 
Penelitian 

Sumber DP2M Dikti 25 43 8 17 
Sumber Universitas 29 32 40 40 
Pemda/Swasta lain - - - - 
Pribadi - - 1 - 

6 Total Jumlah Dana (juta) 407.5 978.5 630 646.8 
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masih hanya berupa laporan penelitian yang dipublikasikan secara terbatas. Publikasi 
dalam bentuk jurnal, prosiding, dan buku ajar masih dapat dikatakan sangat kurang. 
Data publikasi pada jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi masih sangat 
rendah. Sebagian besar publikasi hanya pada jurnal nasional ber-ISSN. Belum adanya 
pubilasi pada jurnal internasional harus diakui disebabkan karena kemampuan para 
peneliti dalam membuat artikel dalam bahasa Inggris masih sangat kurang, disamping 
itu juga karena proses review yang sangat panjang menyebabkan para peneliti enggan 
untuk publikasi pada jurnal internasional bereputasi.   

2.   Partisipasi dosen di bidang penelitian 4 tahun terakhir (2013-2016) 

Permasalahan partisipasi dosen dalam meneliti di UN PGRI Kediri juga masih 
rendah. Data pada tabel berikut menunjukkan jumlah judul penelitian dan jumlah 
dosen pada masing - masing fakultas.  

Tabel 2.2. Potensi Riset Dosen UN PGRI Kediri Tahun 2013-2016 
 
No Fakultas 2013 2014 2015 2016 

Jml. 
Judul 

Jml 
Dosen 

Jml. 
Judul 

Jml 
Dosen 

Jml. 
Judul 

Jml 
Dosen 

Jml. 
Judul 

Jml 
Dosen 

1 FKIP 35 94 42 111 35 145 42 150 
2 FE 2 12 5 29 4 41 5 41 
3 FT 12 29 23 30 7 31 6 53 
4 FIK 3 6 2 6 1 7 2 7 
5 FAPET 2 7 2 6 2 6 2 6 

Jumlah 54 148 74 182 49 230 57 257  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan adanya peningkatan jumlah 

partisipasi dosen dalam penelitian di semua fakultas. Untuk meningkatkan motivasi 
dosen agar mau meneliti dilakukan dengan berbagai cara, baik dilakukan oleh LPPM 
maupun oleh pejabat struktural di tingkat fakultas. 

 

3.   Peran Institusi 

Berdasarkan stuktur organisasi UN PGRI Kediri, Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) mempunyai tugas melaksanakan, 
mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai 
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menaungi beberapa pusat penelitian dan pusat kajian. Pusat penelitian dan pusat 
kajian tersebut merupakan unsur pelaksana penelitian dan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penelitian yang bersifat multi disiplin dan melaksanakan 
sebagian tugas lembaga penelitian sesuai dengan bidang penugasan masing-masing.  
Pusat-pusat penelitian yang ada di UN PGRI Kediri adalah: 

1.  Pusat penelitian teknologi dan inovasi pembelajaran. 
2.  Pusat penelitian koperasi, keuangan, kewirausahaan dan usaha ekonomi kreatif 
3.  Pusat penelitian rekayasa dan inovasi teknologi informasi 
4.  Pusat penelitian bidang MIPA dan terapannya 
5.  Pusat penelitian layanan kesehatan dasar 

Untuk membantu dalam pengelolaan penelitian LPPM juga memiliki sejumlah 
Tenaga Ahli, Dewan Redaksi Jurnal-jurnal Penelitian (Nusantara-OJS) . Selain itu, 
LPPM UN PGRI Kediri juga  memiliki  mitra  kerja  dalam  pengelolaan  penelitian  
yaitu  Pusat  Kajian  yang berada di bawah koordinasi masing-masing fakultas. 
Beberapa pusat kajian misanya: 

1.   Pusat kajian sejarah dan budaya Kediri (FKIP) 
2.   Pusat kajian layanan BK di sekolah (FKIP) 
3.   Pusat kajian kewirausahaan (FE) 
4.   Pusat kajian sistem infomasi (FT) Strategi utama untuk bidang Penelitian 

adalah: 
a. Dihasilkannya  kajian  teoretik  dalam  pengembangan  konsep,  paradigma, 

pendekatan,   metode,   teknik,   dan   strategi   dalam    bidang   
ekonomi,   sains, teknologi, bahasa dan seni. 

b. Dihasilkannya   karya   penelitian   yang   unggul   dalam   bidang   
ekonomi,   sains terapan, teknologi, dan seni yang mampu menjadi sektor 
pemandu bagi pembangunan masyarakat. 

c. Dikembangkannya pusat-pusat kajian dan pusat penelitian yang terus 
berupaya untuk memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) di masa 
mendatang. 

 



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  13  Pencapaian  strategi  peningkatan  bidang  penelitian  di  UN PGRI  Kediri  dilakukan 
dengan: 

a. Penyelenggaraan pelatihan metodologi penelitian 
b. Membudayakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa  
c. Mengembangkan sistem informasi penelitian 
d. Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pembelajaran  
e. Menerbitkan jurnal penelitian ilmiah terakreditasi 

Program-program yang telah dilaksanakan diantaranya: 
a.    Pelatihan manajemen dan metodologi penelitian 
b.    Membudayakan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa 
c. Mengembangkan  sistem  informasi  penelitian  untuk  penyusunan  proposal  

dalam memenangkan berbagai hibah kompetisi baik dari DRPM maupun 
Pemerintah 

d.    Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu belajar. 
Sedangkan kegiatan yang perlu diprogram kembali yakni: 
a. Program Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Dosen Peneliti 

1) Menyusun roadmap dan tema sentral penelitian pada setiap 
fakultas/jurusan/program studi. 

2) Menyusun kompetensi dosen sesuai dengan roadmap dan tema sentral 
penelitian yang telah ditetapkan. 

3) Mengadakan    refreshing,    workshop    penelitian    dan    kompetensi 
pendukungnya secara berkelanjutan. 

4)  Memilih  expert  reviewer  internal  dan  eksternal  yang  sesuai  dengan 
bidang penelitian yang diriview. 

b. Program Penetapan Roadmap dan Tema-tema Penelitian Unggulan 
1) Meningkatkan  dan  memperluas kerjasama  dengan  penyandang  dana dan 

pengguna dana. 
2) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pusat-pusat penelitian. 
3) Mebangun   dan   mengembangkan   komunitas   peneliti   khusus   bidang 

teknologi (tepat guna dan berbasis IT). 
 

c. Program Peningkatan Kapasitas Institusi 
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mewajibkan setiap dosen yang menulis karya ilmiah hasil penelitian. 

2) Menyelenggarakan  workshop  penulisan  karya  ilmiah  secara  rutin  dan 
berjenjang. 

3) Mewajibkan  dosen  membuat  bahan  ajar  (buku  ajar/diktat/modul)  yang 
diperkaya dengan hasil-hasil penelitian mutakhir. 

 
d.  Program Peningkatan Kualitas Jurnal “Nusantara-OJS” 

1) Menjaga kontinuitas penerbitan jurnal 
2) Mengusahakan untuk menuju status akreditasi nasional 

e. Program Peningkatan Manajemen Sistem Informasi 
1) Menyusun database penelitian dan mengefektifkan manajemennya. 
2) Menerbitkan ringkasan hasil penelitian secara reguler dan berkelanjutan, 

baik dalam media cetak maupun elektronik melalui portal website UN PGRI 
Kediri.   

4.   Potensi yang ada di UN PGRI Kediri 
4.1 Potensi SDM 

Sejak tahun 2014 UN PGRI Kediri mulai mengembangkan SDM dengan 
mengangkat dosen-dosen baru, disamping itu juga menugaskan para dosen untuk 
studi lanjut S3. Profil dosen pada masing-masing fakultas di UN PGRI Kediri hingga 
tahun 2016 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3. Profil Dosen UN PGRI Kediri Tahun 2016 
 

Fakultas Jenjang Pendidikan Jumlah 
S1 S2 S3 

1. FKIP 2 134 14 152 
2. F Ekonomi - 37 4 41 
3. F Teknik 3 50 - 53 
4. F Ilmu Kesehatan 2 5 - 7 
5. F Peternakan - 4 2 6 

Total 7 230 20 253        
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Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting penentu 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.  Betapapun hebatnya sarana dan 
prasarana yang dimiliki, kalau SDMnya tidak mampu mendayagunakan  maka juga 
tidak akan dapat mengaplikasikan secara maksimum. Mengingat betapa 
pentingnya sumber daya manusia ini, maka kami mengupayakan berusaha 
meningkatkan  kualitasnya  melalui  pelatihan,  seminar,  diskusi  dan mengirimnya 
untuk mengikuti bebagai kegiatan penunjang KBM dan studi lanjut ke S.2 dan S.3.   
4.2 Potensi Sarana-prasarana 

Guna mendukung kegiatan penelitian di UN PGRI Kediri, telah tersedia 
sarana dan prasarana yang cukup memadai.  

 
 
 

S2 
 
S3 

Gambar 1. Profil Dosen UN PGRI Kediri Th. 2016  
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No Laboratorium Spesifikasi Utama (Alat) 
1 KSU (koperasi serba 

usaha) 
Sarana latihan pengelolaan keuangan dan 
usaha jasa lainnya 

2 Lab. Akuntansi Sistem pendukung mata kuliah: komputer 
akuntansi, sumber & media pembelajaran 

3 Lab. Bahasa Sistem audio video pembelajaran bahasa 
(Inggris dan Indonesia) 

4 Lab. Bk (ruang 
layanan konseling) 

Audio-video recorder, referensi dan media 
pembelajaran 

5 Lab. Kultur Jaringan 
Tumbuhan 

Laminair air flow, centrifuge, oven, incubator, 
autoclave, dll 

6 Lab. Botani Mikroskop dan herbarium centre 
7 Lab Mesin Alat- alat permesinan dan toolkit mecanic 
8 Lab Fisika Peralatan fisika, neraca, termometer, jangka sorong, 

barometer dll 
9 Lab Elektro Peralatan eloktronika untuk menunjang aktifitas 

mahasiswa praktek seperti robotik, solder dan alat-alat 
elektronika lain 

10 Green house Berbagai macam tanaman model praktik 

11 Lab.ESR (english study 
room) 

Media pembelajaran audio, video, grafis, dan sumber 
bahan ajar bahasa Inggris 

12 Lab. Kebugaran 
(fitnes center) 

Alat-alat untuk kebugaran (fitnes) 

13 Lab. Keperawatan dasar Peralatan kesehatan /perawatan dasar 

14 Lab. Kewirausahaan Sarana pembelajaran usaha ritel kuliner, usaha jasa 
foto copy 

15 Lab. Komputer jaringan Sarana perkuliahan yang berkaitan dengan 
Matakuliah Komputer jaringan 

16 Lab. Kultur jaringan Sarana yang berkaitan dengan matakuliah kultur 
jaringan hewan, tumbuhan , manusia 

17 Lab. Matematika dasar Aplikasi program komputer untuk sumber belajar dan 
media pembelajaran Matematika 

18 Lab. Maternitas 
(keperawatan) 

Peralatan perawatan lanjut bagi ibu hamil, bayi, manula, 
dll. 

19 Lab. Micro teaching Studio, media, dan sarana untuk pelatihan keterampilan 
dasar mengajar 
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dengan mjultimedia dengan bantuan penyampaian yang 
lebih rinci, visual, 
interaktif dan komprehensif 

21 Lab. Otomotif Sistem mesin otomotif 
22 Lab. Pendidikan sejarah Media pembelajaran Sejarah:miniatur 

patung, prasasti, peninggalan sejarah lainnya 

23 Lab. Penjaskes Alat ukur keolahragaan, sarana dan penunjang 
pembelajaran dan kepelatihan 
olahraga dan kesehatan. 

24 Lab. Penyiaran (radio 
komunitas) 

Fasilitas penyiaran radio 

25 Lab. Peternakan 
(teaching farm) 

Peralatan pendukung Sistem manajemen 
peternakan (mini) 

26 Lab. Programing Sarana dan prasarana untuk pengaplikasian 
keahlian dalam menggunakan komputer sebagai alat 
untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja 

27 Lab. Seni tradisional Gamelan jawa dan panggung terbuka untuk 
pengembangan seni tradisional Jawa, tari, 
musik, seni pentas 

28 Lab. Zoologi Awetan basah hewan, mikrotome, enkas, 
torso, hemositmeter, Mikrotom, Oven, Water batch, 
Intecta tools 

29 Lapangan olahraga Lapangan bola voly, tenis lapangan, bulu 
tangkis (in door) dan peralatan pendukung lainnya 

30 Poliklinik Layanan pemeriksaan kesehatan dasar 

31 PAUD Lab School Fasilitas pendidikan dan pembelajaran anak usia dini 
32 SD Lab School Fasilitas pendidikan dan pembelajaran sekolah dasar 
33 Pasar Modal Pelatihan dan praktek nyata tentang pasar modal  

 
4.3 Sistem informasi dan manajemen organisasi 

Sistem informasi penelitian dimaksudkan untuk mendukung manajemen 
penelitian di UN PGRI Kediri. LPPM mengembangkan sistem informasi manajemen 
penelitian baik untuk dosen maupun mahasiswa. Sedangkan untuk efektifitas 
organisasi manajemen penelitian telah dilakukan dengan penggabungan lembaga 
penelitian dan lembaga pengabdian masyarakat menjadi satu lembaga LPPM. 
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informasi dan komunikasi antara LPPM dengan para dosen dan mahasiswa. Untuk 
publikasi hasil penelitian juga telah dikembangkan portal e-journal Nusantara-OJS. 
Sedangkan untuk mahasiswa telah dikembangkan sistem informasi karya ilmiah 
(SIMKI) dengan alamat portal: simki.unpkediri.ac.id. Disamping itu juga dikembangkan 
sistem aplikasi KKN online melalui portal kkn.lp2m.unpkediri.ac.id. 

 
4.4 Sistem monitoring dan evaluasi 

Sistem monitoring dan evaluasi bidang penelitian dilaksanakan oleh LPPM 
dengan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPMPSDM). LPPM 
melakukan monitoring dan evaluasi internal pada setiap kegiatan penelitian baik 
yang didanai secara eksternal maupun internal. 

Tata cara dan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan 
melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain : (a) rekrutmen evaluator, (b) 
pelaksanaan proses evaluasi, (c) pelaporan dan (e) tindak lanjut hasil monitoring 
dan evaluasi. Rekruitment evaluator dilakukan berdasarkan data kelayakan 
masing-masing personal yang ditunjuk sebagai evaluator terhadap kegiatan 
penelitian yang akan di monitoring. Tim evaluator yang terpilih selanjutnya 
ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua LPPM. 

Pelaksanaan  kegiatan  monitoring  dan  evaluasi  penelitian  ditetapkan  
pada  jadwal kegiatan penelitian. Proses monev dilaksanakan melalui kegiatan 
wawancara dengan tim peneliti serta mengunjungi tempat pelaksanaan penelitian. 
Pemeriksaan oleh tim monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap log book 
penelitian, bukti kegiatan penelitian, dokumentasi, dan pemeriksaan data-data 
penelitian. Tim monitoring akan ngevaluasi pelaksanaan penelitian,  dengan  
mengisi  berita  acara  monitoring. Selanjutnya  hasil  evaluasi  dan monitoring 
akan dilaporkan kepada Ketua LPPM. Hasil proses monitoring dan evaluasi 
internal tersebut akan menentukan kelanjutan pelaksanaan penelitian. Bagi 
peneliti yang digugurkan pelaksanaan penelitiannya akibat kelalaian tim peneliti, 
maka tim peneliti tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan   biaya 
penelitian yang telah diberikan.   
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Secara garis besar hasil analisis SWOT menggambarkan bahwa terdapat 
kekuatan yang dimiliki dosen/peneliti UN PGRI Kediri untuk dapat berkiprah 
dalam penelitian-penilitian baik melalui skim hibah desentralisasi maupun 
kompetitif nasional. Kekuatan  yang  dimiliki  dapat dipertahankan,  kelemahan  
yang dimiliki  dapat diperbaiki   sehingga   menjadi   sumberdaya yang   menjadi 
acuan   bekerja   untuk   sukses. Pengalaman  atau capaian yang sudah diraih 
selama beberapa  tahun belakangan  ini adalah sebuah awal yang penting, 
mengingat  masa lalu selalu menentukan  keberhasilan  di masa depan. 

  
INTERNAL 

STRENGHT WEAKNESS 

� Meningkatnya animo dosen 
dalam merespon berbagai 
macam tawaran penelitian 

� Banyaknnya dosen usia produktif 
akan menghasilkan ide proposal 
yang lebih kreatif dan inovatif. 

� Keragaman sumber pendanaan 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat cukup besar 

� Keragaman disiplin ilmu yang ditawarkan 
� Keragaman latar belakang pendidikan 

dari dosen 
� Tumbuhnya iklim penelitian yang 

kondusif dalam level jurusan, fakultas 
maupun universitas 

� Beberapa fakultas, dan prodi belum 
mempunyai road map penelitian 

� Belum teralokasinnya dana 
penelitian dari Universitas sesuai 
dengan ketentuan 

� Pengalaman dalam penulisan 
proposal berkualitas masih rendah 

� Hasil-hasil penelitian belum dapat 
dimanfaatkan oleh stakeholder 

� Hasil penelitian belum banyak 
mendapatkan hak paten dan hak 
cipta 

� Masih rendahnya penelitian- 
penelitian yang berkontribusi 
langsung terhadap permasalahan 
daerah 

� Rendahnya minat dosen dalam 
publikasi hasil penelitian 

 
EKSTRENAL 

OPPORTUNITY THREAT 
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yang memunginkan UN PGRI 
mendesain penelitian sesuai 
dengan karakteristik, kekuatan 
dan tujuan 

� Kondisi masyarakat di wilayah 
Kediri menuntut peran serta lebih 
nyata dari pengembangan ilmu 
dan pengetahuan untuk 
kesejahteraan. 

� Kebutuhan masyarakat terhadap hasil 
penelitian perguruan tinggi masih tinggi 

� Kepercayaan masyaakat 
terhadap hasil penelitian UN 
PGRI Kediri masih rendah  

� Penelitian-penelitian di wilayah 
Kediri telah banyak dilakukan 
oleh perguruan tinggi lain     

C.  Pendekatan Penyusunan Rencana  Strategis Penelitian 

Rencana  Strategis Penelitian UN PGRI Kediri tahun 2016-2020 ini disusun 
berdasarkan pendekatan eksploratif dengan tahapan-tahapan yang meliputi: 

1. Menganalisis kapasitas institusi melalui analisis SWOT; 
2. Mengembangkan rencana strategis dan menerjemahkannya ke dalam payung, 

skema, dan topik  penelitian  untuk  mencapai  prioritas  strategis  
pengembangan     institusi  di  bidang penelitian; dan 

3. Mengimplementasikan rencana strategis penelitian dan melakukan monitoring dan 
evaluasi implementasi penelitian dalam mencapai target prioritas strategis 
penelitian. 

Secara skematis pendekatan pengembangan Rencana  Strategis Penelitian ini digambarkan 
sebagai berikut: 
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GARIS BESAR RENCANA  STRATEGIS 

PENELITIAN UN PGRI KEDIRI   
A.   Tujuan  dan Sasaran Pelaksanaan 

Salah  satu  indikator  keunggulan  perguruan  tinggi  adalah  produk  ilmiah  hasil 
penelitian yang dilakukan oleh PT tersebut dan salah satu bentuk otoritas produk ilmiah 
tersebut adalah bila produk ilmiah itu menjadi rujukan oleh kalangan akademis di tingkat 
nasional dan internasional. 

Tujuan  Renstra Penelitian   UN PGRI  Kediri  adalah  untuk  memberikan  
pedoman  dan  arahan  dalam rangka  pendayagunaan  secara  maksimal  seluruh  
sumber  daya  yang  tersedia  untuk penelitian sedemikian rupa sehingga di dapatkan 
hasil yang kongkrit dan bermanfaat bagi masyarakat, maupun perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Renstra Penelitian  UN PGRI Kediri juga menjadi   rujukan   
utama dalam   membuat   kebijakan   terkait   dengan   penelitian   yang dilaksanakan di 
UN PGRI Kediri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dirumuskan bidang- bidang riset 
unggulan beserta topik-topik penelitian yang terkait di dalamnya, serta peta jalan 
penelitian sampai tahun 2020. Secara khusus penyusunan Renstra Penelitian  UN PGRI 
Kediri bertujuan untuk: 
1. Mengefektifkan kebijakan penelitian di UN PGRI Kediri. 
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumberdaya  penelitian dan pencapaian tujuan 

penelitian. 
3. Mengarahkan seluruh kegiatan penelitian di UN PGRI Kediri baik yang dilakukan 

melalui pendanaan internal, Simlitabmas, maupun kerjasama dengan stakeholders. 
Sasaran utama rencana strategis penelitian UN PGRI Kediri adalah : 
1. Mengembangkan dan meningkatkan peneliian dalam  bidang kependidikan dan 

humoniora, bidang perekonomian dan sumberdaya manusia, bidang MIPA dan 
teknologi informasi, bidang kesehatan dan keolahragaan dan bidang budidsaya 
ternak. 

2. Meningkatkan jumlah artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 
internasional serta jurnal internasional bereputasi. 
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luar negeri  

4. Meningkatkan peraihan HKI serta difasilitasi sentra HKI LPPM Universitas Nusantara 
PGRI Kediri.  

5. Komerlisasi hasil-hasil penelitian yang menghasilkan revenu generating    
B.   Strategi dan Kebijakan Unit Kerja 
1.   Strategi Pengembangan Unit Kerja. 
LPPM UN PGRI Kediri memandang bahwa paradigma pengembangan pendidikan tinggi masa 
depan diorientasikan agar mampu menghadapi sejumlah tantangan besar yang bersumber 
pada perubahan lingkungan yang merupakan langkah antisipatif-inovatif dan berdampak 
apresiatif pada masyarakat. Untuk maksud itu, diperlukan peran LPPM terhadap dinamika 
lingkungan strategis dalam lintasan waktu mendatang secara prefigurative, postfigurative, dan 
cofigurative. Dengan kata lain, LPPM UN PGRI Kediri, dihadapkan dengan berbagai 
perubahan, baik di lingkungan internal maupun eksternalnya, dan oleh karenanya harus 
mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap berbagai tantangan yang mencuat 
(emerging challenges). Faktor-faktor strategis yang dikaji dalam  perumusan Rencana 
Strategis Penelitian LPPM UN PGRI Kediri  dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, 
environmental input, berupa dinamika lingkungan strategis LPPM UN PGRI Kediri. Kedua, 
instrumental input, yaitu berupa peraturan serta perundangan yang berlaku yang secara 
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pengembangan LPPM UN PGRI Kediri  . 

Berdasarkan pertimbangan kekuatan, kelemahan,    peluang,    dan    tantangan UN 
PGRI Kediri  ke  depan  maka  ditetapkan  visi,  misi,  dan kebijakan    penelitian UN PGRI 
Kediri.Visi Penelitian UN PGRI Kediri adalah: melakukan penelitian, pengembangan, dan 
penerapan berbagai   bidang   ilmu   Pendidikan,   MIPA-Teknologi,   Sosial Humaniora, 
Keolahragaan dan Kesehatan mono dan multidisipliner yang bermanfaat   bagi  peningkatan  
kualitas  kehidupan dan  kemanusiaan  dalam lingkup regional dan nasional. 

     Visi tersebut dijabarkan menjadi Misi Penelitian UN PGRI Kediri yang meliputi: 
a. Melakukan  penelitian  ilmiah  dengan  orientasi keilmuan  multidisipliner  dan antar  

disipliner dalam  bidang  bidang  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni dan olahraga  yang  
bermanfaat untuk  peningkatan  kualitas  kehidupan dan kemanusiaan 



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  24  b. Melakukan penjaminan mutu dan perlindungan Haki dalam bidang penelitian di 
lingkungan UN PGRI Kediri 

c. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk publikasi,  
produk atau  program  yang  bermanfaat  bagi kemajuan pendidikan formal, non formal, 
dan informasi. 

d. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam bentuk publikasi, 
produk atau program yang bermanfaat bagi kehidupan lokal, nasional, internasional, 
global, dan kemanusiaan. 

e. Mengkoordinasikan  kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  pusat  studi dan dosen- 
dosen UN PGRI Kediri.  

2.   Formulasi Strategi Pengembangan. 
Kebijakan penelitian UN PGRI Kediri diarahkan untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas penelitian   multi  dan  interdisipliner  dalam  bidang     ilmu  Pendidikan,  
MIPA-Teknologi,  Sosial Humaniora, Keolahragaan dan Kesehatan mono dan 
multidisipliner   yang   bermanfaat   bagi peningkatan kualitas kehidupan dan 
kemanusiaan dalam lingkup regional dan nasional. Secara rinci kebijakan tersebut 
difokuskan kepada upaya: 
a. Pengembangan   Penelitian   Pendidikan   dan   Humaniora.   Difokuskan   pada 

pengembangan    Teaching-based   Research,   dan   penelitian    sejarah    sosial,  
politik, ekonomi, dan budaya Kediri. 

b. Perekonomian dan SDM.     Difokuskan untuk analisis kebijakan tata kelola dan 
layanan organisasi, keuangan, serta penanganan masalah pengangguran dan 
kemiskinan. 

c. MIPA dan TIK. Penelitian ini difokuskan untuk pengembangan MIPA dasar, 
teknologi tepat guna, dan pengembangan TIK. 
1) Untuk mengembangan pemodelan matematika 
2) Untuk pemetaan keragaman dan potensi biodiversitas lokal serta pengembangan 

strategi edukasinya kepada masyarakat, 
3) Teknologi tepat guna, 
4) Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. 



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  25  d. Kesehatan  dan  Keolahragaan. Difokuskan  pada  peningkatan  kesehatan 
masyarakat, implementasi kesehatan dalam olahraga dan pengembangan olahraga 
prestasi. 

e. Budidaya  Ternak.  Difokuskan  pada  pengembangan  sumber  daya  ternak  lokal  
kediri sehingga mampu berkompetisi di lingkup nasional berbasis pangan obat. 

Kebijakan  pendanaan  secara  umum,  sesuai  strategi  yang  akan  
dikembangkan  untuk mencapai  tujuan  tersebut,  berpijak  pada  analisis  kondisi 
internal dan eksternal sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya. Prinsip 
dasarnya  adalah  untuk  mengoptimalkan  berbagai potensi  yang  dimiliki.  Sumber Daya  
Manusia  (SDM)  dan  fasilitas  penelitan  akan  dimanfaatkan semaksimal mungkin  
untuk  memberikan  luaran  yang  diharapkan,  yaitu  berupa  publikasi  ilmiah, produk  
HaKI,  dan  teknologi  yang  bersifat  terapan.  Pencapaian  luaran  ini  bersifat 
mengikat dan  terantum  sebagai  bagian  dari  tugas  yang  harus  dipenuhi  oleh 
penerima dana penelitian dalam  surat  perjanjian  pelaksanaan  penelitian  antara  UN  
PGRI  Kediri  dengan  dosen  sebagai peneliti. 

Kebijakan  penjaminan  mutu  dilakukan  guna  mendapatkan  hasil  dan  manfaat  
yang maksimal. maka perlu adanya suatu mekanisme penjaminan mutu penelitian. 
Sistem  penjaminan mutu  penelitian  yang  akan  diterapkan  di  UN PGRI  Kediri  
mengacu pada SPMPPT  (Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi). Setiap 
program penelitian akan melakukan evaluasi selama pelaksanaannya sebanyak tiga kali, 
yaitu sejak pada tahap proposal, tahap kemajuan (di pertengahan masa penelitian)  dan  
laporan  akhir.  Pada  pelaksanaan  evaluasi  tersebut  akan dibentuk Tim  Monitoring  
dan  Evaluasi  Internal  oleh  Lembaga  Penjaminan  Mutu,  yang bertugas merancang 
dan melaksanakan program evaluasi untuk kegiatan penelitian di lingkungan UN PGRI 
Kediri.              
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SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN 

INDIKATOR KINERJA   
A. Sasaran  

Kegiatan penelitian di UN PGRI Kediri diarahkan untuk memberdayakan masyarakat 
marginal yang di implementasikan dalam bidang Kependidikan Humoniora, bidang 
perekonomian dan sumberdaya manusia, bidang MIPA dan TI, bidang kesehatan dan 
keolahragaan dan bidang budidaya ternak, yang sasarannya sebagai berikut : 

1. Meningkatkan jumlah penelitian. 
2. Meningkatkan jumlah artikel baik di Jurnal Nasional terakreditasi maupun jurnal 

internasional terindeks dan jurnal internasional bereputasi. 
3. Meningkatkan jumlah perolehan HKI 
4. Meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 
5. Meningkatkan jumlah pendanaan penelitian  

 
B. Program strategis 

Untuk mencapai sasaran seperti di atas perlu adanya program strategis. Adapun program 
strategisnya adalah sebagai berikut: 
No 
(1) 

Sasaran 
(2) 

Program Strategis 
(3) 

1 Meningkatkan jumlah penelitian  a. Menguatkan budaya penelitian 
multidisiplin. 

b. Mengadakan workshop penulisan 
proposal penelitian  

c. Meningkatkan jumlah penelitian 
sesuai dengan bidang unggulan 
penelitian UN PGRI Kediri 

d. Memfasilitasi pengembangan 
proposal yang berkualitas dan 
berdayasaing tinggi 

e. Mengembangkan jejaring penelitian  
 

2 Meningkatkan jumlah artikel baik di 
Jurnal Nasional terakreditasi maupun 
jurnal internasional terindeks dan 
jurnal internasional bereputasi. 

a. Fasilitasi penulisan artikel baik di 
jurnal nasional akreditasi maupun di 
jurnal internasional terindeks 
maupun di jurnal internasional 



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  27   bereputasi  
b. Meningkatkan jumlah publikasi hasil 

penelitian di jurnal nasional maupun 
jurnal internasional juga proceeding 
nasional maupun proceeding 
internasional  

c. Reward bagi dosen yang artikelnya 
masuk dalam jurnal nasional 
terakreditasi sinta 1,2 maupun jurnal 
internasional bereputasi 
 

3 Meningkatkan jumlah perolehan HKI a. Memetakan hasil penelitian yang 
layak diusulkan  memperoleh HKI  

b. Mengusulkan pemberian dana 
pengajuan HKI dari Universitas  

c. Meningkatkan hasil penelitian untuk 
mendapatkan Paten maupun lisensi  

d. Meningkatkan jumlah perolehan HKI 
 

4 Meningkatkan jumlah keterlibatan 
mahasiswa dalam penelitian dosen 

a. Meningkatkan jumlah keterlibatan 
mahasiswa dalam penelitian dosen  

b. Meningkatkan jumlah karya 
mahasiswa melalui pencangkokan 
penelitian dari dosen  

 
5 Meningkatkan jumlah pendanaan 

penelitian  
 

 
 

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 
Bidang    riset unggulan UN PGRI Kediri selanjutnya dirinci menjadi isu-isu 

strategis dan topik-topik  penelitian  yang  yang  merupakan  arah  penelitian  yang  akan  
dilakukan  oleh peneliti. Untuk  lebih  mengetahui  arah  perencanaan  penelitian  selama  
periode  2014-2018,  diperlukan roadmap     riset     (peta     rencana)     dari     masing-
masing     bidang     penelitian. Roadmap riset merupakan suatu instrumen yang akan 
digunakan dalam perencanaan, koordinasi, supervisi dan evaluasi bagi pelaksanaan Renstra 
Penelitian  selama periode 5 tahun. 

Sasaran aspek atau bidang kajian penelitian unggulan ditetapkan berdasarkan  hasil 
analisis SWOT dan termasuk juga aspek penelitian baik sumberdaya   manusia pelaksana 
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masyarakat Kediri dan sekitarnya. Bidang-bidang unggulan penelitian UN PGRI Kediri 
dikelompokkan menjadi 5 bidang/klaster yaitu: 

1.   Bidang Kependidikan dan Humaniora 
2.   Bidang Perekonomian dan SDM 
3.   Bidang MIPA dan TIK 
4.   Bidang Kesehatan dan Keolahragaan 
5.   Bidang Budidaya Ternak. 
Gambaran topik penelitian atau isu strategis masing-masing kelompok bidang atau 

klaster dalam Renstra Penelitian  UN PGRI Kediri dijelaskan dengan gambar berikut:  
Tabel 4.1 Topik Unggulan dan Isu Strategis Penelitian UN PGRI Kediri 2016-2020 
 
Kompetensi/K 
eahlian/Keilmu 

an Peneliti 

Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan 
Masalah 

Topik Riset 
yang 
diperlukan 

Kependidikan 
dan 
Humaniora 

Rendahnya literasi 
sains dan 
pembelajaran belum 
memberdayaan 
kecakapan abad 21 

Literasi sains dan 
kecakapan abad 21 
diperlukan agar 
siswa/mahasiswa 
memiliki kompetensi 
sesuai jamannya 

Pengembangan 
strategi/ model/ 
bahan dan media 
ajar/ model 
penilaian yang 
mengacu 
kecakapan abad 21 

Bidang 
Pendidikan dan 
Pembelajaran  
 
Tema: 
Inovasi 
pembelajaran 
yang mengacu 
pada 
kecakapan 
abad 21 berbasis 
keunggulan lokal 
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dan SDM 

1.  Pengembangan 
Model pendidikan 
kewirausahaan, 
ekonomi kreatif, 
dan koperasi 

2.  Penelitian& 
Pengembangan 
Model Akuntansi 
Usaha & 
Lembaga 

3.  Penelitian dan 
Pengembangan 
system pelayanan 
organisasi 

4. Upaya Mengatasi 
Kemiskinan dan 
pengangguran 
 

 

1. Model-Model 
pendidikan 
kewirausahaan, 
ekonomi kreatif, 
dan koperasi 
untuk pendidikan 
akademis, vokasi 
dan profesi. 

2. Model Analisis 
system akuntansi 
organisasi dan 
pelayanannya 

3. Program 
Pemberdayaan 

 Ekonomi Rakyat 
4.Pengambangan  
model Pendidikan 
Ketrampilan Kerja 

 

Menciptakan 
model-Model 
pendidikan 
kewirausahaan, 
ekonomi kreatif, 
dan koperasi untuk 
pendidikan 
akademis, vokasi 
dan profesi. 
Analisis sistem 
akuntansi 
organisasi dan 
pelayanannya. 
Menggalakan 
Program 
Pemberdayaan 
Ekonomi Rakyat 
Menciptakan model 
Pendidikan 
Ketrampilan Kerja 

Tema: 
1.  Tata kelola 

perusahaan 
(good 
corporate 
governance). 

2.  Tata kelola 
public (public 
governonce). 

3.  Ekonomi, 
bisnis dan 
Keuangan 
Syariah. 

4.  Pengentasan 
kemiskinan & 
penganggura
n 

5.  Ekonomi 
Kreatif 

6.  Business 
Development 
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pangan dari 
bahan pangan 
lokal masih 
terbatas 

2.   Perilaku 
masyarakat dan 
mutasi genetik 
menyebabkan 
resistensi obat 

3.   Belum 
terungkapnya 
spesies endemik 
potensi hias, 
pangan 
fungsional, dan 
energi alternatif 

4.   Rendahnya 
wawasan, sikap, 
dan perilaku 
masyarakat 
dalam mengelola 
biodiversitas di 
sekitarnya 

5.   Peningkatan 
jenis dan tingkat 
polutan sejalan 
dengan 
pertambahan 
jumlah industri 
lokal 

5. Ketidaksiapan 
penyediaan bahan 
baku alternatif 
bahan pangan 
pangan, obat, hias, 
dan energi dapat 
meningkatkan daya 
ketergantungan 
terhadap barang 
import (rendahnya 
kemandirian 
bangsa) 

6. Pengelolaan limbah 
industri lokal yang 
tidak baik 
mengancam 
keseimbangan 
lingkungan dan 
berdampak pada 
penurunan kualitas 
aspek hidup sosial, 
ekonomi, dan 
budaya masyarakat 

Eksplorasi 
biodiversitas lokal 
(tumbuhan, hewan, 
jamur dan mikroba) 
untuk meningkatkan 
peran dan 
pemberdayaan 
endegienous 
wisdom 
masyarakat.  
Eksplorasi 
biodiversitas 
meliputi: eksplorasi 
keragaman, 
potensi, 
produksi/propagasi/ 
domestikasi, dan 
biomanajemen 
Pengembangan 
Biomonitoring, 
Bioremediasi, dan 
Konservasi 
Sumber Air 
Tempatan 

Bidang 
Biodiversitas 
Lokal  
Tema I: Eksplorasi 
Biodiversitas Loka
Potensi Obat, 
Pangan, Hias, 
Energi Alternatif 
serta 
Pengembangan 
Edukasinya bagi 
Masyarakat  
Tema II: 
Pengembangan 
Strategi/ Bahan 
Ajar/ Evaluasi/ 
Media Ajar 
Bermuatan 
Riset 
Biodiversitas 
Lokal dan 
Mengacu 
Kecakapan 
Abad 
21  
Bidang 
Lingkungan dan 
Manajemen 
Limbah 
Tema : 
Pengembangan 
Model 
Biomonitoring 
dan 
Bioremediasi 
Sungai  
 
Brantas/Mata Air 
Artesis dan 
Edukasinya bagi 
Masyarakat 
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penerapan teknologi 
sebagai penunjang 
kegiatan 
perekonomian 
masyarakat (usaha 
mikro dan usaha 
kecil) dan 
pemberdayaan 
lingkungan masih 
berjalan lambat 

1. Usaha mikro dan 
     usaha kecil sulit 

untuk berkembang 
karena : 

a.   keterbatasan 
modal 

b.   keterbatasan 
penggunaan 

teknologi untuk 
membantu produksi 
c. keterbatasan 

kemampuan 
manajemen untuk 
bersaing di pasaran 

d.   keterbatasan 
inovasi di segala 
bidang yang 

menjadikan 
suatu produk tidak 

bertahan lama di 
pasaran 

2.   Masih kurangnya 
pengembangan 
teknologi untuk 
menunjang 
pelestarian 
lingkungan, 
sekaligus untuk 
mencari energi 
terbarukan. 

1. Pengembangan 
    mesin modern 
    untuk membantu 

menunjang 
kegiatan 
perekonomian 
masyarakat 
(usaha mikro 
dan usaha kecil) 

2.   Pengembangan 
manajemen untuk 
meningkatkan 
nilai jual produk 
agar siap 
bersaing di 
pasaran 

3.   Pengembangan 
teknologi untuk 
mendukung 
pengelolaan 
lingkungan dan 
sekaligus 
melakukan 
eksplorasi 

untuk memperoleh 
sumber energi 
terbarukan. 

1. Pengembang
an  

     mesin 
     modern 

penunjang 
kegiatan 
perekonomia
n masyarakat 

 
2. Pengemban

gan 
manajemen 
untuk 

   meningkatkan 
nilai jual produk 
di pasaran 
 

3.Pengembang 
an teknologi 
untuk 
menunjang 
pengelolaan 
lingkungan 

 
4.  Pengembang 

an teknologi 
untuk 
menemukan 
sumber 
energi 
terbarukan 

5.   
Pengemban
g an 
teknologi 
untuk  Kurang optimalnya 

pengembangan 
sistem informasi dan 
pengolahan data 
untuk menunjang tata 
kelola administrasi 
dan manajemen di 
segala bidang 

1.   Penggunaan 
sistem informasi 
untuk mendukung 
pelayanan publik 
yang masih 
terbatas 

2.   Belum 
terintegrasinya 
pengelolaan data 
baik secara 
horisontal maupun 
vertikal 

1.   Optimalisasi 
pengembangan 
sistem 
informasi untuk 
mendukung 
pelayanan 
publik 

2.   Pengintegrasia 
n pengelolaan 
data baik 
secara vertikal 
maupun 
horisontal 

1.   Pengembang 
an 
sistem 
informa
si 

2.   
Identifika
si data 
dan 
sistem 

3.   Analisis 
data dan 
sistem 

4.   
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penambahan literasi 

Sangat terbatasnya 
literasi secara 

Eksplorasi secara 
kontinu dan 

1.   Penelitian 
Kalkulus,  tentang pemanfaatan 

matematika terapan 
sebagai dasar 
pengembangan 
sistem, maupun 
rekayasa bidang 
teknik informatika. 

matematis pada semua 
bidang di wilayah kediri 
raya 

maksimal terhadap 
penerapan ilmu 
matematika terapan 
untuk memberikan 
kajian dan dasar 
pengembangan 
sistem informasi 
maupun rekayasa 
bidang teknik 
informatika 

diskrit, 
numerik, 
riset 
operasi, 
aljabar, dan 
ekonomatik
a untuk : 
a.   

menduk
u ng 
pemban
g unan 
yang 
berkesin
a 
mbunga
n 

b.   
mengo
pti 
malkan 
penerapa 
n  Perlunya optimalisasi 

penelitian tentang 
komputasi, sistem 
cerdas, dan jaringan 
untuk mendukung 
percepatan 
perkembangan 
teknologi di kediri 
raya 

1.   kurangnya 
penelitian bidang 
komputasi, sistem 
cerdas, dan 
jaringan di wilayah 
kediri raya 

2.   kurangnya respon 
dan perhatian dari 
stakeholder di 
jajaran pemerintah 
terkait 
pemanfaatan hasil 
karya lokal 

1.   Eksplorasi 
penelitian 
dibidang 
komputasi, 
sistem cerdas, 
dan jaringan 
khususnya di 
wilayah kediri 
raya 

2.   Optimalisasi 
penelitian di 
bidang 
komputasi, 
sistem cerdas, 
dan jaringan 
untuk 
menunjang tata 
kota / wilayah 
menuju kota / 
wilayah 
modern. 

Penelitian 
bidang 
komputasi, 
bidang 
sistem cerdas 
dan bidang 
jaringan untuk 
menunjang 
tata kota menuju 
kota modern 
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dan 
Keolahragaan 

1.   Peningkatan 
status kesehatan 
pada setiap 
kelompok; 

2.   Peningkatan 
status gizi; 

3.   Pengendalian 

Profil kesehatan Kota 
Kediri tahun 2016 
dimana status 
kesehatan pada 
kelompok balita dan 
lansia masih perlu 
ditingkatkan dalam 

Pembinaan dan 
pemberdayaan 
masyarakat untuk 
dapat 
bertanggungjawab 
atas kesehatan diri 
dan keluarga 

Tema 1 : 
Peningkat
an 
kesehatan 
balita melalui 
peran 
keluarga 
Tema 2 :  penyakit menular 

serta penyakit 
tidak menular; 

4.   Penguatan sistem 
kesehatan; 

5.   Peningkatan 
akses layanan 
kesehatan.  

Meningkatkan derajat 
kesehatan dan 
kualitas hidup 
masyarakat melalui 
olahraga 

mewujudkan 
pembangunan 
kesehatan menuju 
masyarakat sehat dan 
mandiri 
Kurang gerak ditambah 
dengan adanya faktor 
risiko  (merokok, pola 
makan yang tidak 
sehat) dapat 
menyebabkan penyakit 
tidak menular seperti 
penyakit jantung, 
pembuluh darah, 
penyakit tekanan darah 
tinggi, penyakit kencing 
manis, berat badan 
lebih, osteoporosis, 
kanker usus, depresi 
dan kecemasan. 

melalui upaya 
promotif dan 
preventif 
Memasyarakatkan 
olahraga dan 
mengolahragakan 
masyarakat 

kesehatan lansia 
secara mandiri 
Tema 3: 
Peningkatan 
kesehatan 
masyarakat 
melalui 
olahraga 
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Ternak 

Pengembangan 
kualitas ternak 
ruminansia dan non 
ruminansia, serta 
pengembangan 
IPTEK sektor 
peternakan berbasis 
lokal 

Sektor peternakan 
merupakan bagian 
penting dalam 
pembangunan negara 
dan memberi kontribusi 
terhadap peningkatan 
ekonomi. Permasalah 
utama dalam bidang 
peternakan meliputi : 
1.   Lemahnya 

penerapan IPTEK 
sektor peternakan 

2.   Keterbatasan 
bibit/bakalan ternak 

3.   Peningkatan 
kualitas ternak 
rendah 

4.   Pemetaan potensi 
daerah yang 
kurang proposional 
dan berbasis 
sumberdaya alam 
masih rendah 

5.   Minat 
pengembangan 
kewirausahaan 
peternak rendah 

Peningkatan 
Kualitas ternak 
(unggas, 
ruminanisa) dengan 
penerapan IPTEK 
Pembuatan produk 
strow semen itik 
Persilangan ayam 
Pembuatan ransum 
ternak berkualitas 
dengan bahan 
sumberdaya lokal 
Pemetaan potensi 
dan strategi 
pengembangan 
ternak di kediri 
Analisis pendapatan 
pola ternak 
terintegrasi 
Pemberdayaan 
peternak dalam 
peningkatan usaha 
dan budaya 
berorganisasi 
(gotong royong) 

Tema 1: 
Eksplorasi 
sumberdaya 
lokal 
yang berpotensi 
Tema 2: 
Deseminasi 
IPTEK 
bidang 
peternakan 
Tema 3: 
Pemetaan 
potensi wilayah 
berdasar pada 
kepadatan dan 
kerapatan 
ternak 
Tema 4: 
Teknologi 
peningkatan 
mutu genetic 
ternak 
unggas 
Tema 5: 
Pemberdayaan 
kelompok 
ternak rakyat   

D.  Sasaran dan Program Strategis Utama 
Sasaran : 
Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan bidang unggulan sampai 
tahun 2020, adalah: 
1. Tercapainya  penguatan  kelembagaan  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas 

penelitian; 
2. Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk: peningkatan jumlah penelitian, 

peningkatan kegiatan  penelitian itu  sendiri, kompetens peneliti, perolehan HKI, 
peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian; 

3. Tercapainya penguatan jaringan melalui jalinan kerjasama antar peneliti dengan institusi 
baik swasta maupun pemerintah  
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1. Meningkatkan kuantitas  dan  kualitas  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat 

dan pubikasi ilmiah melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah 
penelitian dan pengabdian; 

2. Perlu sistem penghargaan (insentif) untuk karya penelitian, pengabdian dan karya 
ilmiah lain; 

3. Mengembangkan dan memelihara upaya-upaya untuk menjalin kerjasama di bidang 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

4. Identifikasi   hasil-hasil   penelitian   dan   pengabdian   yang   mempunyai   peluang 
mendapatkan HKI; 

5. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat.  

E.  Pengukuran Kinerja. 
Guna mengukur implementasi dan efektivitas Rencana Strategis Penelitian 

2016-2020 di UN PGRI  Kediri,  diperlukan  indikator  kinerja  baik  yang  bersifat  
kuantitatif  maupun  kualitatif,  yang mencakup aspek input, proses, output, dan 
outcome. 
1. Capaian terhadap mutu hasil penelitian,  yaitu jumlah publikasi meningkat (baik 

nasional maupun internasional); 
2. Capaian  terhadap  budaya  penelitian,  yaitu  terbangun  budaya  penelitian  di 

UN PGRI Kediri. 
3. Capaian  terhadap  dampak  internal,  yaitu  meningkatnya  efisiensi  pendidikan 

di UN PGRI Kediri. 
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Berikut  ini  disajikan  tabel dan  skema  topik-topik  penelitian  pada  masing  masing bidang 
riset unggulan UN PGRI Kediri: 

Tabel 4.3. Topik Penelitian bidang Kependidikan dan Humaniora 

Isu Strategies: 4.3.1. Teaching based Research untuk Peningkatan kualitas Pendidikan  

 

 

 

 

 

 
No 

Base 
Indikator Kinerja                         line 

2015 

Indikator capaian 
2016 2017 2018 2019 2020 

1 Publikasi ilmiah Jurnal Internasional 2 10 15 20 25 40 
Jurnal Nasional 
Terakreditasi 

 
1 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

Jurnal Lokal Tdk 
Terakreditasi 

 
112 

 
185 

 
214 

 
240 

 
265 

 
280 

2 Sebagai pema
kalah pertemu- an 
ilmiah 

Tingkat Internasional 19 10 12 14 20 25 
Tingkat nasional 85 80 110 125 140 165 
Regional 2 60 80 85 90 100 

3 Pembicara 
utama Key- note 

Internasional 4 6 8 12 16 18 
Nasional 4 2 2 1 1 0  Speaker) dalam 

perte- muan 
ilmiah 

Regional  
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

5 Hak Atas  Ke- 
kayaan Inte- 
lektual(HKI) 

Paten 1 4 4 6 6 6 
Hak cipta 1 2 3 3 4 4 
Desain produk 0 2 2 2 3 3 

6 Teknologi tepat guna 3 5 7 10 13 15 
7 Bahan Ajar (berISBN) 2 5 15 25 35 50 
8 Jumlah laporan yang tidak dipublikasikan 4 2 0 0 0 0 
9 Jumlah dana kerjasama penelitian 

(dalam Milyar) 
 

0,6 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

2 

10 Angka partisipasi dosen yang terlibat dalam 
Penelitian 

 
49 

 
80 

 
95 

 
120 

 
130 

 
140 
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Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

  
Pengembangan  
model 
pembelajaran yang 
mendidik untuk 
meningkatkan 
kompetensi 
akademis, vokasi 
dan profesi 
berbasis student 
centered 
learning 

 
Tersedianya 
model 
pembelajaran 
inovatif untuk 
meningkatka 
n kompetensi 
akademis, 
vokasi, dan 
profesi 
berbasis 
student 
centered 
learning 

 
analisis 
model- 
model 
pembelajar 
an 
inovatif 
untuk 
meningkatk 
an 
kompetensi 
akademik, 
vokasi dan 
profesi 

Pengemb. 
model-model pembelajaran 
inovatif berbasis student centered 
learning 

 
Pengemb 
kerjasama 
pembelajar 
an dalam 
meningkatk 
an 
relevansi 
pendidikan 

 
analisis 
relevansi 
model 
pembelaj. 

Pengembangan 
asessment proses 
dan hasil 
pembelajaran 
aspek hard skills 
 

Tersedianya 
model- model 
assmen proses 
dan 
hasil 

Analisis 
kelayakan 
asesmen 

pengembangan 
model 
asesmen hard 
skills dan soft 
skills 

Implementasi 
terbatas model 
asesmen hard 
skiils dan soft 
skils 

Implementasi perluasan 
model asesmen hard skiils 
dan soft skils 

Pengembangan 
model pendidikan 
kewirausahaan 
dan konomi 
kreatif 

Tersedianya 
model- Model 
pendidikan 
kewirausahaa 
n untuk 

analisis dan 
benchmark 
pendidikan 
kewirausah 
aan dan 

pengembangan 
model-model pembelajaran 
kewirausahaan dan ekonomi 
kreatif 

pengembangan paket-paket 
diklat kewirausahaan dan 
ekonomi kreatif 
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Isu Strategis: 4.3.2. Penelitian Sejarah sosial, ekonomi, politik, budaya Kediri  

Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 
Pennggalian 
identitas dan 
jatidiri 
masyarakat 
Kediri 

Penelitian 
Sejarah Kediri 
dan revitalisasi 
nlai-nilai 
sejarah untuk 
memperkuat 
identitas dan 
jatidiri 
masyarakat 
Kediri 

Penelitian 
sejarah 
perkembanga 
n masyarakat 
Kediri 

Peneitian 
benda- 
benda 
peninggala 
n sejarah 
masyrakat 
Kediri 

Identifikasi 
nilai-nilai 
sejarah dan 
jatidiri 
masyarakat 
Kediri 

Penerapan 
nilai-nilai 
sejarah 
Kediri dalam 
kehidupan 
masyarakat 

Revitalisasi nilai- 
nilai sejarah 
Kediri untuk 
memperkuat 
identitas dan 
jatidiri 
masyarakat 
Kediri 

Peningkatan 
Kualitas 
Kesadaran 
Masyarakat 
dalam 
mempertahan 
kan Kearifan 
Lokal 

Peningkatan 
Kesadaran 
masyarakat 
menerapkan 
Seni dan 
Budaya 
Lokal 

Identifikasi 
penerapan 
seni dan 
Budaya 
Lokal 
dalam 
Kegitan 
sehari-hari 

Analisis 
penerapan 
seni 
dan 
budaya 
lokal 
dalam 
kehidupa 
n sehari- 
hari 

Peningkatan 
prosedur 
operasional 
baku dalam 
penerapan 
seni dan 
budaya 
lokal dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

Peningkat 
an 
penerapan 
seni dan 
budaya 
lokal 
dalam 
kegiatan 
sehari-hari 

Pengembanga 
n model 
peningkat an 
kesadaran 
menerapkan 
seni 
dan 
budaya 
lokal  

Tabel 4.4. Topik Penelitian bidang Perekonomian dan SDM Isu  
Isu Strategis: 4.4.1. Manajemen Kewirausahaan, Usaha Ekonomi Kreatif, dan 

Koperasi   
Tema Target5tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Pengembangan 
Model pendidikan 
kewirausahaan, 
ekonomi 
kreatif, dan koperasi 

Tersedianya 
model-Model 
pendidikan 
kewirausahaan, 
ekonomi 
kreatif, dan 
koperasi untuk 
pendidikan 
akademis, 
vokasi dan 
profesi. 

Analisis dan 
Benchmark 
pendidikan 
kewirausahaan, 
ekonomi 
kreatif, dan 
koperasi untuk 
pendidikan 
akademis, vokasi 
dan profesi. 

pengembangan 
model-model 
pembelajaran 
kewirausahaan, 
ekonomi 
kreatif, 
dankoperasi 

Pengembangan paket-paket 
Diklat kewirausahaan, ekonomi 
kreatif, dan koperasi   
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Isu Strategis: 4.4.2. KebijakanTata Kelola dan Layanan   

Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 
Penelitian& 
Pengembangan 
Model Akuntansi 
Usaha &Lembaga 

Model 
Analisis 
sistem akunta 
nsi organis asi 

Pengembangan 
Desain model 
system 
akuntasi 
organisasi 

Ujicoba 
Terbatas 
model 
system 
akuntansi 
organisasi 

Uji coba 
lapanga n skalal 
uas model 
system 
akuntansi 
organisasi 

Evaluasi 
Model 

Penelitian dan 
pengembangan 
sistem pelayanan 
or ganisasi 

Model 
Analisis 
sis 
Tem elaya 
nanorgani 
sasi 

Pengembangan 
desain system 
informasi man 
ajemen organi 
sasi 

Ujicoba 
terbatas 
model 
system infor 
masi 
manajemen 
organisasi 

Uji coba 
lapangan skala 
luas model 
System 
informasi 
manajemen 
organisasi 

Evaluasi 
model                                                                                                                                                                       

Isu Strategis: 4.4.3. Pengentasan Kemiskinan  
Tema Target5tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Upaya 
Mengatasi 
Kemiskinan 

Penelitian& 
Pengembangan 
Program 
PemberdayaanE 
konomiRakyat 

Penelitian 
UpayaPem 
berdayaanI 
ndustriKecil 

Pengemba 
nganModel 
pemberday 
aanyang 
Aplikatif 

Penelitian 
Pilot 
Project 
Terbatas 

Penelitian 
implemen 
tasiluas 

Penelitian 
Tentang 
pengembang 
an industry 
kecil 

Upaya 
Mengatasi   
Penganggur 
an 

Penelitian& 
Pengembangan 
model 
Pendidikan 
Keterampilan 
Kerja 

Penelitian 
Pengembang 
an Keteram- 
pilan Teknis 
M elalui 
Kursus-kursus 

Pengemba 
ngan 
Model 

Pilot 
Project 
Implement 
asiModel 

Penelitian 
Efektivitas 
model 
secaralua s 

Pengemban 
ganwiraus 
ahamandir 
i  

Tabel 4.5. Topik Penelitian bidang MIPA dan Teknologi TIK  
Isu Strategis: 4.5.1. Pengembangan MIPA Dasar  

Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 
Pengembangan 
MIPA dan 
teknologi dasar 
yang 
dibutuhkan 
masyarakat 

Dihasilkan 
teknologi 
dasar sesuai 
kebutuhan 
masyarakat 

Identifikasi 
dan 
analisis 
kebutuhan 

Eksplorasi 
dan 
pengemba 
ngan 
model 

Ujicoba 
dan 
aplikasi 
model 
yang 
potensial 
skala 
laborator 
ium 

Aplikasi 
model 
yang 
potensial 
skala 
lapangan 

Aplikasi 
model yang 
potensial 
skala 
lapangan  
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Tema 

Target 5 
tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Pengembangan 
teknologi tepat 
guna untuk 
kemaslahatan 
masyarakat 

Eksplorasi 
bahan, 
desain 
atau model 
dan 
teknologi 

Pengembangan 
bahan, desain 
atau model 
dan 
uji coba 

Pengemb 
angan 
skala luas 
(ujicoba 
lapang- 
an) 

Eksplorasi 
bahan, 
desain 
atau model 
dan 
teknologi 

Pengembangan 
bahan, desain 
atau 
model dan 
ujicoba 

Pengemba 
ngan 
skala luas 
(ujicoba 
lapang- 
an)    

Isu Strategis: 4.5.3. Pengembangan TIK  
Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Mengembangk 
an kemampuan 
SDM dan 
industri 
dalam negeri 
dalam 
menunjang 
perkembangan 
TIK 

Pengembangan SDM 
sesuai 
perkembangan TIK 

Eksplorasi 
Bahan desain 
atau model 
dan 
teknologi 
pembuatan 
material baru 

Pengemb 
angan bahan, 
desain atau 
model dan 
ujicoba 

Pengemb 
angan bahan, 
desain atau 
model dan 
ujicoba 

Pengemba 
ngan skala luas 
(ujicoba lapangan) 

Pengembangan 
TIK masa depan 

Pengemban 
gan teknologi 
untuk menunjang 

Eksplorasi 
bahan, 
desain atau 

Pengemban 
gan  bahan, 
desain atau 

Pengemban 
gan  bahan, 
desain atau 

Pengemba 
ngan skala 
luas 

Pengemb 
angan 
skala  keselamatan 

manusia, 
termasuk untuk 
pertahanan 
keamanan, 
antara lain 
robotic; remote 
sensing; 
modeling; early 
warning system 

model dan 
teknologi 

model  dan 
ujicoba 

model  dan 
ujicoba 

(ujicoba 
lapangan) 

luas 
(ujicoba 
lapangan)  

Tabel 4.6. Topik Penelitian bidang Kesehatan dan Keolahragaan  
Isu Strategis: 4.6.1 Peningkatan kesehatan masyarakat 
 

Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 
Peningkatan 
Kesehatan 
dasar pada 
balita 

Model layanan 
kesehatan 
dasar pada 
balita 

Identifikasi 
kebutuhan 
layanan 
kesehatan 
dasar 
pada 
balita 

Eksplorasi dan 
pengembangan 
model awal 

Uji coba 
model awal 

Aplikasi 
terbatas 
model 

Aplikasi luas 
model layanan 
kesehatan 
pada balita 
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Kesehatan dasar 
pada lansia 

Model layanan 
kesehatan 
dasar pada 
lansia 

Identifikasi 
kebutuhan 
layanan 
kesehatan 
dasar pada 
lansia 

Pengembangan 
model awal 

Uji coba 
dan 
perbaikan 
model awal 

Penerapan 
model 
secara 
terbatas 

Penerapan 
model secara 
luas  

Isu Strategis: 4.6.2 Implementasi Olahraga bagi kesehatan  
Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

implementasi 
olahraga bagi 
kesehatan dan 
olahraga 
masyarakat 

peningkatan 
derajat 
kesehatan 
melalui 
olahraga 
(promotif) 

peningkatan 
aktivitas 
jasmani di 
kalangan 
orang 
dewasa dan 
lansia 

Peningkatan 
kesehatan dan 
aktivitas 
jasmani di 
tempat kerja 
(workplace) 

peningkatan 
kesehatan 
melalui 
olahraga 
bagi para 
korban 
bencana 

peningkata 
n kebugaran 
jasmani di 
kalangan 
anak-anak, 
dewasa, dan 
lansia 

kajian 
kebijakan 
tentang 
peningkatan 
kesehatan 
melalui 
olahraga 
dan aktivitas 
jasmani  

Isu Strategis: 4.6.3 Pengembangan olahraga prestasi  
Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Pengemba 
ngan 
olahraga 
prestasi 

Model 
pembinaa 
n  olahraga 
prestasi 

studi tentang 
sistem 
pelatihan 
olahraga 
prestasi 

pengemban 
gan sistem 
pembinaan 
olahraga 
prestasi 
berbasis 
usia dini 

pengemban 
gan model 
latihan 
olahraga 
prestasi 
cabang 
olahraga. 

pengembang 
an model 
latihan 
olahraga 
prestasi 
cabang 
olahraga. 

analisis dan 
evaluasi 
sistem 
pembinaan 
olahraga 
prestasi   

 
 
Tabel 4.7. Topik Penelitian bidang Budidaya Ternak  
Isu Strategis: 4.7.1 Pengembangan praktik budidaya yang baik  

Tema Target 5 tahun 2016 2017 2018 2019 2020 
Peningkatan 
Produktivitas 
Ternak Lokal 
sehingga bisa 
meningktakn 
daya saing 
pasar 

Ternak binaan 
yang mampu 
mengimpleme
ntasi kan 
produksi di 
skala nasional 
secara 
berkelanjutan 

Monitoring dan 
supervise potensi 
ternak lokal kediri 

Pemetaan 
potensi ternak 
lokal kediri 

Peningkatan 
produktivitas 
ternak lokal 

Standarisasi 
ternak 
lokal kediri 

Implementasi 
pasar nasional  
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D.  Road Map 

Bidang bidang Kependidikan dan Humaniora    analisis model- model pembelajar an inovatif untuk meningkatk an kompetensi akademik, vokasi dan profesi   Pengembangan model-model pembelajaran inovatif berbasis student centered learning                        Pengembangan media-media pembelajaran inovatif berbasis student centered learning       Pengembangan kerjasama pembelajaran dalam meningkatkan relevansi pendidikan         Analisis relevansi model pembelajan terhadap pendidikan
Bidang Perekonomian dan SDM   
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    Bidang TIK                                                             
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Tema 1 : Peningkatan Kesehatan balita melalui peran keluarga 
 
                            
Tema 2: Peningkatan kesehatan lansia secara mandiri                   
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Bidang Budidaya Ternak  
                                 201920182017 2016 2020 
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Tujuan  meningkatkan kualitas penelitian UN PGRI Kediri dilakukan melalui strategi 
utama sebagai berikut: 
1. Strategi Pendanaan Kompetitif 

Mengingat keterbatasan sumber dana penelitian, baik dari sumber internal maupun 
eksternal, maka perlu dilakukan seleksi secara ketat atau kompetisi. Pendanaan hanya 
akan diberikan kepada tim peneliti atau individu  yang  telah  melalui  proses  review  baik  
internal  maupun  eksternal.  Selain  itu  peneliti  juga  harus memenuhi berbagai 
persyaratan administrative lainya. 
 

2. Strategi Pengelompokan Bidang Penelitian 
Strategi  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas  penelitian  di  UN  PGRI  
Kediri.  Strategi  ini dilakukan dengan cara membagi kluster peneliti, menjadi tiga, yakni 
pemula, madya dan doctor. Demikian pula halnya dengan bidang-bidang yang boleh 
diteliti oleh masing-masing kluster juga berbeda. Misalnya bidang penelitian yang 
diperuntukkan bagi dosen pemula tidak boleh diikuti oleh lector, lector kepala, atau yang 
bergelar doktor. 
 

3. Strategi Pemberdayaan Kelompok Peneliti (Research Group). 
Pemberdayaan   kelompok   peneliti   dimaksudkan   untuk   meningkatkan   motivasi   
meneliti, sekaligus membangun sinergi antar bidang keilmuan yang ada di UN PGRI 
Kediri. Strategi ini ditempuh dengan cara membentuk kelompok-kelompok studi antar 
Prodi/Fakultas. Melalui kelompok-kelompok peneliti ini dimaksudkan juga untuk 
menciptakan iklim atau suasana meneliti yang belum merata di semua fakultas.             
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PELAKSANAAN RENCANA  STRATEGIS PENELITIAN DAN 

INDIKATOR  KINERJA   
A.   Strategi Pelaksanaan Rencana  Strategis Penelitian 

Rencana  Strategis Penelitian UN PGRI Kediri 2016-2020 akan dilaksanakan 
secara bertahap, berkesinambungan selama 5 tahun. Oleh sebab itu ditetapkan orientasi 
program-program penelitian setiap tahun.   

Tabel 5.1 Orientasi Program Penelitian UN PGRI Kediri 2015-2025 
 

Tahun Orientasi 

2015-2016 Identifikasi persoalan isu strategis pada semua bidang unggulan dan 
potensi sumber daya lokal pada bidang kependidikan, ekonomi, MIPA 
dan teknik, kesehatan dan olahraga, serta peternakan 

2017-2018 1.   Bidang Kependidikan (pengembangan media, strategi, penilaian 
pembelajaran inovatif berbasis budaya lokal) 

2.   Bidang Ekonomi (Pengembangan layanan, koperasi, ekonomi kreatif 
dan ekonomi syariah) 

3.   Bidang MIPA dan Teknik (pengembangan model matematika; uji 
potensi biodiversitas lokal dan edukasinya; perancangan sistem; 
teknologi dan menejemen teknik) 

4.   Bidang kesehatan dan olahraga (peningkatan layanan kesehatan 
melalui pengembangan metode pola asuh, keterampilan keluarga, 
pijat, dan senam. 

5.   Bidang Peternakan (pengembangan sumber daya ternak lokal 
sebagai pangan potensi obat) 

2019-2021 Uji coba skala laboratorium dan analisis hasil uji coba 

2021-2025 Produk berorientasi pasar dalam bentuk HaKI (Paten, Hak Cipta, Merk 
Dagang, Rahasia Dagang)             
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Nama Skema Besaran Dana 

tiap Proposal 
Total Dana (Juta Rp.) 

2014 2015 2016 

1. Stimulus Penelitian Rp. 5.000.000,- 200 275 400 

2. Stimulus PPM Rp. 3.000.000,- 30 50 60 

3. Penerbitan Buku (ISBN) Rp. 3.500.000,- 10 30 40 

4. Publikasi Jurnal Nasional 
terakreditasi 

Rp.   750.000,- 10 25 50 

5. Publikasi Jurnal Internasional Rp. 7.000.000,- 0 20 50 

6. Pengurusan HAKI Rp. 10.000.000,- 0 15 20 

7. Call Paper/Prosiding seminar 
nasional 

Rp. 1.500.000,- 50 80 150 

8. Call Paper/Prosiding seminar 
internasional 

Rp. 2.500.000,- 5 7 12,5  
B.   Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan bidang penelitian di UN PGRI Kediri dilakukan dengan 
prosedur atau tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Perencanaan Penelitian 

LPPM menyusun agenda rencana strategis penelitian (Renstra Penelitian) secara 
multi tahun (5  tahun)  yang  didasarkan  pada  peta  jalan  (roadmap), payung  
penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan   prasarana 
penelitian. Renstra Penelitian tersebut terdiri atas lima (5) bidang unggulan yang 
mengarah pada terbentuknya keunggulan  penelitian    di  UN PGRI Kediri. LPPM 
secara bertahap juga merumuskan beberapa jenis penelitian yang relevan dan 
mendukung Renstra Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. 
 

2. Sistem Seleksi Proposal Penelitian 
LPPM menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang 
mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut : 
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diikuti oleh para dosen dan atau unit penelitian dengan system kompetisi; 

b. LPPM  mengangkat  tim   reviewer  internal  berdasarkan  kompetensi  yang  
dinilai  dari integritas,    rekam    jejak    (trackrecord)  penelitian,    kesesuaian    
bidang    ilmu    yang dibutuhkan, melalui sistem sertifikasi reviewer; 

c. Sebagai  perguruan  tinggi  mandiri,  proposal  penelitian  UMM  diseleksi  
secara  mandiri oleh tim internal dan eksternal. 

3. Pelaksanaan Kontrak Penelitian 
LPPM melakukan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. DPPM  LPPM  melakukan  kontrak  kerja  penelitian  dengan  ketua  peneliti  

yang  telah dinyatakan lolos seleksi; 
b. Penelitian  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan pada 

setiap tahun anggaran; 
4. Pemantauan dan Evaluasi 

a. LPPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilapangan; 
b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan   oleh   tim   reviewer internal LPPM 

dengan standart pemantauan dan evaluasi SPMPPT Dit. Litabmas Kementrian 
Pendidikan Nasional; 

c. Hasil   pemantauan   dan   evaluasi   tersebut   digunakan   sebagai   dasar   
pertimbangan untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya; 

d. DPP  LPPM  membentuk  sistem  pengaduan  internal  (internal  complain 
system)  guna membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama 
penelitian. Sistem pengaduan internal terintegrasi secara fungsional dengan 
sistem pengaduan internal ditingkat DRPM Kementrian Pendidikan Nasional. 

5. Pengelolaan Hasil Penelitian 
a. Ketua  peneliti  wajib  melaporkan hasil  penelitian  setiap  tahun  dan  laporan  

akhir  hasil penelitian; 
b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan  (HKI,  paten,  publikasi  ilmiah,     makalah     yang     
diseminarkan, teknologi tepat  guna, rekayasa sosial,buku ajar, dll.). 
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a. LPPM  melaporkan  kegiatan  dalam  bentuk  kompilasi  hasil  penelitian  

dosen  setiap tahun    sesuai    dengan    Renstra    Penelitian   kepada    
Dit.    Litabmas    Kementerian Pendidikan Nasional; 

b. LPPM melaporkan penggunaan   dana   penelitian   kepada   Dit. Litabmas 
Kementrian Pendidikan Nasional dan Kopertis 7; 

c. LPPM   menyampaikan  luaran   hasil   penelitian  sesuai   dengan   
kesepakatan  kepada Dit.Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional; 

d. LPPM mewajibkan peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai 
peserta presentasi hasil atau presentasi ke unggulan di tingkat nasional 
yang diselenggarakan oleh Dit.Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional.  

C.   Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan 
Perkiraan  perolehan  sumber  dana  eksternal  atau  hibah  yang  diharapkan  

dapat  diperoleh seama 5 tahun kedepan khusunya dari sumber DRPM Kemristek Dikti 
sebagai berikut:  

Tabel 5.3. Estimasi Perolehan Dana Penelitian (dalam juta)  
Kategori Skema 2016 2017 2018 2019 2020     

Penelitian 
Dasar 

1.   Penelitian Fundamental 
(PF) 

100 200 200 350 350 

2.   Penelitian Kerja Sama 
Luar Negeri dan 
Publikasi 

0 0 200 200 300 

3.    Penelitian Berbasis 
Kompetensi (PBK) 

0 0 100 100 200            
Penelitian 
Terapan 

4.   Penelitian Produk 
Terapan 

350 400 450 500 500 

6.   Penelitian Strategis 
Nasiona (STRANAS) 

0 0 200 300 400 

7.   Penelitian Sosial, 
Humaniora, dan 
Pendidikan (PSHP) 

0 100 100 200 300 

8.   Penelitian  Penciptaan 
dan Penyajian Seni 

0 0 150 200 200 

10. Penelitian Masterplan 
Percepatan dan 
Perluasan 
Pembangunan 

  
0 

 
0 

 
150 

 
150 

 
300 

11. Penelitian Unggulan 
Perguruan Tinggi (PUPT) 

0 100 200 250 300 
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Tinggi dan Industri 
(RAPID) 

0 0 0 300 300 

13. Penelitian Unggulan 
Strategis Nasional 
(PUSNAS) 

0 0 0 500 500        
Penelitian 
Peningkatan  
Kapasitas  

14. Penelitian Dosen Pemula 
(PDP) 

12 60 80 95 95 

15. Penelitian Kerja 
Sama antar 
Perguruan Tinggi 

0 100 200 200 300 

16. Penelitian Tim 
Pascasarjana (PPS) 

0 150 300 300 450 

17. Penelitian Desertasi 
Doktor (PDD) 

82 250 325 350 410 

18. Penelitian Pendidikan 
Magister menuju 
Doktor untuk Sarjana 
Unggul (PMSDU) 

0 0 0 0 0 

19. Penelitian Pascadoktor 
(PPD) 

0 200 200 400 600                           
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PENUTUP  

 
Rencana  Strategis Penelitian  merupakan  rumusan  strategis  dalam  menentukan  

arah dan kebijakan     penelitian     dalam     upaya     meningkatkan     peran     penelitian     
untuk mendukung pencapaian visi UN PGRI Kediri yang   telah bertekad turut  
berkontribusi   terhadap perkembangan masyarakat    baik    lokal,    global, regional       
maupun internasional. Keberhasilan cita-cita tersebut akan sangat tergantung dari 
konsisitensi dalam pelaksanaan rencana yang teah ditetapkan. Oleh karena itu diharapkan 
RENSTRA PENELITIAN  ini benar-benar merupakan dokumen rencana yang dijadikan 
sebagai rujukan dan bukan hanya dokumen akademis semata. 

Pada      kesempatan      ini      Tim       penyusun       memberikan   penghargaan        
dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Direktur    Riset    dan    Pengabdian    Kepada    Masyarakat,    Direktorat    Jenderal 
Penguatan Riset dan Inovasi, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 
yang telah memberikan dukungan   baik    berupa   program   sosialisasi    Renstra 
Penelitian ,    maupun pelatihan   pembuatan Renstra Penelitian  Penelitian. 

2. Rektor,  Wakil  Rektor  dan  para  Dekan  di  lingkungan  UN PGRI  Kediri  atas 
dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Renstra Penelitian  
ini. 

3. Seluruh   anggota   tim   penyusun   Renstra Penelitian  UN PGRI   Kediri,   serta   
para   dosen   yang   banyak memberikan kontribusi dan masukan ide saran guna 
penyempurnaan Renstra Penelitian  Penelitian ini. 

Akhirnya kami menunggu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak demi 
penyempurnaan Renstra Penelitian  ini, serta berharap semoga Rencana  Strategis 
Penelitian UN PGRI Kediri 2016-2020 ini dapat mencapai    tujuan    dan    sasaran    
yang    diinginkan    semua    pihak    demi    kemajuan    dan kemanfaatan yang sebesar-
besarnya bagi UN PGRI Kediri, masyarakat, bangsa dan negara.   

                                                                                  Kediri, Oktober 2016   
Tim Penyusun.
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