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SAMBUTAN  KETUA 

 
 

Syukur Alhamdulillah, dengan petunjuk dan ratmat-Nya, Rencana Strategis Penelitian 

STIPER Amuntai tahun 2016-2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Renstra ini amat penting dalam 

memandu kita mengembangkan arah Penelitian 20 tahun ke depan, karena pada periode ini 

STIPER Amuntai mulai mengemban tugas yang lebih luas yaitu misi utamanya menjadikan 

Sekolah Tinggi Unggul di Indonesia. Saya mengharapkan agar Renstra ini tidak saja dijadikan 

sebagai landasan dan dokumen resmi lembaga dalam  menentukan kebijaksanaan operasional 

penelitian, tetapi yang lebih penting, sebagai komitmen seluruh sivitas akademika, untuk 

menyukseskan pelaksanaan perluasan mandat sebagai kontribusi nyata kita pada upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Renstra ini dapat diselesaikan berkat kerja keras berbagai unsur, mulai dari Tim Penyusun 

Renstra PPM, staf, pimpinan Sekolah Tinggi dan Senat. Untuk itu, saya menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun, Senat, unsur pimpinan dari tingkat Sekolah 

Tinggi sampai ke tingkat program studi dan unit-unit pendukung, pemerintah daerah, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, dan pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusinya pada 

penyusunan Renstra ini. 

 
Amuntai, 10 Oktober 2016                              

 

Ketua, 

 

 
Dr. Ir. H. Ahmad Suhaimi, DEA  

NIP. 19660912 199203 1 005 



 

KATA PENGANTAR 
 

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, selain dharma pendidikan dan pengajaran, serta dharma penelitian 

yang harus berperan dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. STIPER Amuntai tidak hanya melaksanakan pendidikan bagi 

mahasiswanya, namun melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

untuk pelestarian dan pengembangan pertanian lahan rawa menjadi potensi daerah yang 

unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Berdasarkan pasal 50 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

berbunyi bahwa “memiliki   rencana   strategis   penelitian   yang   merupakan   bagian   

dari rencana strategis perguruan tinggi”. 

LPPM STIPER Amuntai menyusun Rencana Strategis Penelitian sebagai acuan 

dan umpan balik meningkatkan kinerja penelitian sesuai dengan visi Riset STIPER 

Amuntai yaitu “Menjadikan STIPER Amuntai Unggul sebagai pusat pengembangan 

penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang pertanian berbasis lahan rawa, 

berwawasan dan berkearifan lingkungan, serta kegiatan kewirausahaanuntuk 

mewujudkan rawa makmur”. 

Tersusunnya Renstra Penelitian 2016-2020 ini diharapkan kinerja LPPM akan 

semakin meningkat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yang secara 

simultan yang berkontribusi mewujudkan rawa makmur di Kalimantan Selatan. 

 
Amuntai, 10 Oktober 2016    

Ketua LPPM, 

 
Murjani, SP., M.Si. 

NIDN. 1103047501 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Persaingan global di dunia yang terjadi pada saat ini, khususnya dalam 

kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, riset tidak dapat dihindari oleh 

Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi atau seni menggunakan 

kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarannya, yaitu melalui hubungan 

yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. 

Lembagan Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Amuntai 

perlu menentukan tema-tema riset yang diperlukan Negara dan Bangsa Indonesia, 

untuk menghadapi persaingan penentuan tema sedapat mungkin unik, sesuai 

dengan keistimewaan negara dan bangsa Indonesia: negara agraris. Disamping itu 

STIPER Amuntai juga harus mampu melihat peluang terlaksananya riset tersebut 

baik ditinjau dari sumber daya dan dana yang dimiliki. 

Sebaiknya riset yang akan dibuat hasilnya dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat atau dengan kata lain harus implementatif. Selain itu riset yang akan 

dibuat harus mempunyai alur agar dapat berlanjut dan berkembang. Penelitian 

dosen selama ini terjadi sangat beragam sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu, 

peminatan, dan keahlian yang dimiliki. Keberagaman akan berakibat semakin 

biasnya muara penelitian jika dikaitkan dengan visi dan misi perguruan tinggi.  

Penentuan sebuah fokus penelitian yang dilandaskan pada kepakaran 

yang dimiliki peneliti STIPER Amuntai adalah hal yang penting. Fokus riset atau 

riset yang diunggulkan bukanlah sebuah impian, riset yang diunggulkan adalah 

dimana kita memang unggul (proses bottom up melalui identifikasi kompetensi 

riil dari track record seorang peneliti) dan mampu bersaing di skala nasional 

(dengan cara yang cerdas memilih topik yang unik). Riset yang diunggulkan 

harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 

Amuntai (STIPER) sadar bahwa keberadaannya harus berkontribusi pada 

pembangunan masyarakat. Ini sesuai dengan rumusan Visi STIPER Amuntai 
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2010 mencerminkan keinginan STIPER Amuntai untuk menjadi aktor utama 

yang berkontribusi langsung terhadap pemecahan masalah-masalah lahan rawa 

serta mendorong lahan rawa ke tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi. Wujud 

kontribusi tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan, salah satunya 

berupa Rencana Induk Penelitian (RIP). 

STIPER Amuntai sebagai bagian dari dunia perguruan tinggi di Indonesia 

juga telah menetapkan sebuah visi, yaitu “Menjadi sekolah tinggi Pilihan Utama 

di Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan”. Dalam rangka untuk ikut 

mewujudkan kesejahteraan bangsa yang beradab dan berkelanjutan.Jati diri 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) tidak lepas dari 

Visi dan Misi tersebut. Untuk mencapai Visi tersebut telah ditetapkan Misi 

sekolah tinggi di bidang penelitian yaitu memajukan dan memberdayakan 

masyarakat yang unggul dan berdaya saing global dalam bidang pendidikan dan 

kewirausahaan melalui penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat. 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) STIPER Amuntai ini 

didasarkan pada RENSTRA STIPER Amuntai tahun 2016--2020, Kebijakan 

Senat sekolah tinggi tentang Kebijakan Mutu Akademik, Standar Mutu 

Akademik, dan Peraturan Akademik, Penelitian dan Pengabdian, termasuk 

didalamnya mengatur tentang definisi penelitian, etika dan norma penelitian serta 

Indikator Mutu Penelitian yang dipergunakan untuk memantau keberhasilan 

pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. 

Tujuan disusunnya RIP tersebut adalah : 

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi 

2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian 

3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian 

4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi 

5. Mendorong penelitian multidisiplin yang berbasis pada masalah 

pertanian di masyarakat. 

6. Menjamin keberlangsungan hasil penelitian yang bermanfaat bagi 

perkembangan STIPER Amuntai, Ipteks dan masyarakat 
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A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Mutu Riset 

Visi Riset STIPER Amuntai 

Pada tahun 2004, telah berdiri STIPER AMUNTAI dengan 2 (dua) 

program studi yaitu : Program studi Budidaya Pertanian dan Sosial Ekonomi 

Pertanian (Agrobisnis) kemudian mengalami perubahan pada tahun 2007 yaitu 

Program studi Agroteknologi dan Agribisnis. 

    Visi Riset STIPER Amuntai Adalah sebagai berikut : 

   “Menjadikan STIPER Amuntai yang unggul sebagai pusat 

pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat , bidang pertanian 

berbasis lahan rawa berwawasan berkearifan lingkungan dan kewirausahaan 

untuk mewujudkan penelitian yang berdaya saing”. 

Agar dapat dipahami dan dijadikan arah bersama bagi seluruh Civitas 

akademika, maka visi STIPER Amuntai perlu didefinisikan dalam standar 

keunggulan cita-cita yang lebih operasional. 

    Standar unggulan cita-cita yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a) STIPER Amuntai menjadi trendsetter dalam pembangunan lahan rawa. 

b) Civitas akademika mampu mengintegrasikan konsep pembangunan lahan 

rawa dalam peningkatan keberadaan lahan rawa. 

c) Pergerakan aktivitas tri dharma STIPER Amuntai terbukti berkontribusi 

terhadap peningkatan indeks kemaslahatan lahan rawa. 

d) Civitas akademika STIPER Amuntai berperan secara merata sebagai agen 

perubahan dalam pembangunan lahan rawa. 

f) Civitas akademika STIPER Amuntai memiliki pangsa peran terhadap 

konsep pembangunan lahan rawa. 

Dalam rumusan visi STIPER Amuntai di atas, pemakaian kata “ unggul” 

memiliki makna kata motivasi yang diharapkan bisa menjadi “pemantik” 

dalam menyemangati segenap sivitas akademika STIPER Amuntai untuk terus 

berkarya menjadi yang terbaik melalui budaya kerja profesional, kolektivitas, 

konsultatif dan interaktif-dialogis. 
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Dalam rumusan visi di atas, juga terdapat frasa penggalan “Pusat 

pengembangan ”. Frasa ini secara langsung menjelaskan bahwa STIPER 

Amuntai adalah lembaga pendidikan, yang tugas utamanya adalah untuk 

mengembangkan kapasitas pembelajar. Pengembangan kapasitas pembelajar 

dalam kaitan ini adalah pengembangan daya intelektual (knowledge), 

kreativitas personal dan organisasi, serta adaptabilitas terhadap perubahan 

lingkungan. Selain itu, perlu ditekankan bahwa makna pembelajar yang 

terkandung dalam visi tersebut dimaksudkan bukan hanya mahasiswa, tetapi 

juga sumberdaya lainnya termasuk dosen, pegawai, dan masyarakat. 

Pengembangan yang dimaksudkan dalam visi tersebut adalah selain 

pengembangan dimensi intelektual, kreativitas dan adaptabilitas, juga 

ditujukan untuk pengembangan dimensi sosial dan moral-religius para 

pembelajar. Keberadaan STIPER Amuntai di tengah-tengah masyarakat 

Indonesia, selain berfungsi sebagai learning institution, juga sebagai research 

university dan communiversity. Sebagai research university dan 

communiversity, STIPER Amuntai telah memantapkan jati-dirinya dan 

berketetapan untuk terus memacu para dosen/peneliti dan mahasiswanya agar 

dapat berperan aktif dalam mengembangkan, menerapkan dan 

menyebarluaskan IPTEKS tepat guna, berteknologi tinggi, futuristik dan 

berbasis sumberdaya lokal (local resources). 

Fungsi strategis STIPER Amuntai sebagai research university dan 

communiversity harus mampu mendorong pembentukan budaya baru       bagi 

civitas akademika dan lingkungannya menuju peradaban dan tatanan dunia 

yang damai, keseimbangan alam yang lestari dan kehidupan umat manusia 

yang lebih sejahtera. 

Sementara frasa Lahan rawa pada rumusan visi STIPER Amuntai 

merupakan hamparan lahan yang selalu digenangi air, tertata secara unik yang 

menampilkan ciri-ciri lahan dengan karakteristik yang khas dari sudut 

pandang iklim dan cuaca (klimatologi dan meteorologi), keadaan airnya 

(oseanografi), tatanan kerak bumi (geologi), keragaman biota (biologi), serta 
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tatanan sosial budayanya (antropologi). Keseluruhan aspek itu secara langsung 

maupun tidak, akan menggugah emosi, perilaku, dan sikap mental dalam 

menentukan orientasi dan pemanfaatan lahan rawa di semua aspek kehidupan. 

Dengan demikian melalui pernyataan visi tersebut di atas, STIPER 

Amuntai ingin menegaskan untuk menjadikan dirinya sebagai pusat unggulan 

(center of excellence) dalam pusat pengembangan ilmu pendidikan, sains, 

teknologi dan seni, bidang pertanian berwawasan berkearifan lingkungan dan 

kewirausahaan untuk mewujudkan lulusan yang berdaya saing dan memiliki 

semangat kewirausahaan yang akan dikembangkan atas dasar sumberdaya 

lokal (local resources) yang tersedia dalam konteks lahan rawa Indonesia. 

Pada kerjanya, rumusan visi STIPER Amuntai 2010 mencerminkan 

keinginan STIPER Amuntai untuk menjadi aktor utama yang berkontribusi 

langsung terhadap pemecahan masalah-masalah lahan rawa serta mendorong 

lahan rawa ke tingkat kemaslahatan yang lebih tinggi. 

Misi Riset STIPER Amuntai  

Misi menjelaskan alasan eksistensi STIPER Amuntai di tengah-tengah 

masyarakat. Misi tersebut merupakan penjabaran tri dharma perguruan tinggi 

yang mencerminkan bagaimana Riset STIPER Amuntai dapat berperan untuk 

memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan. Rumusan misi 

STIPER Amuntai adalah: 

1. Melakukan langkah integrasi (integration) dalam bidang riset dan 

pengabdian masyarakat guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan 

budaya; 

2. Penguatan keunggulan (excellence) menurut standar internasional dalam 

bidang riset dan pengabdian masyarakat, guna mendukung 

penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berbasis riset untuk pengembangan 

ilmu, teknologi, seni, dan budaya; 

3. Pengembangan struktur dan kultur yang mendukung efisiensi dan 
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efektivitas sekolah tinggi (enterprising) dalam bidang riset dan pengabdian 

masyarakat, guna mendukung penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berbasis 

riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan budaya 

Tujuan Riset STIPER Amuntai 

Rumusan tujuan Riset STIPER  Amuntai sebagaimana tercantum pada 

Statuta STIPER Amuntai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Bakti 

Muslimin Amuntai Nomor :025/SK-YPBM/STIPER/VI/2010 tanggal 15 Juni 

2010 adalah sebagai berikut: Menghasilkan penelitian yang dapat memberikan 

kontribusi ilmiah dan dapat diaplikasikan sesuai dengan isu yang berkembang 

di masyarakat petani. 

B. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, sasaran dan tujuan STIPER 

Amuntai sebagai pelaksana penelitian dan penerapan Iptek dibidang pertanian, 

maka diharapkan seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian 

Amuntai (Pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua dan Sekretaris Program Studi, 

Dosen, Karyawan, Mahasiswa dan Alumni) bersatu padu dan bekerjasama 

satu bahasa, tindakan, dan gerak langkah secara efektif, efisien, terencana 

dalam membangun visi, misi dan tujuan STIPER Amuntai.. 

Melaksanakan kerjasama yang lebih luas untuk meningkatkan, hasil-

hasil penelitian, dan layanan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi 

lembaga pendidikan yang andal dan produktif dalam pelaksanaan tridarma 

perguruan tinggi. 

 

C. Organisasi Pelaksanaan Penelitian 

Unit kerja yang mengelola penelitian di STIPER AMUNTAI adalah 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). LPPM adalah unsur 

pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, 

mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat, serta ikut membangun kompetensi sumber daya 
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manusia yang diperlukan. 

Sejak berdirinya, LPPM STIPER AMUNTAI telah memfasilitasi dan 

mendorong civitas akademika di lingkungan STIPER AMUNTAI untuk 

mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat, baik secara berkelompok 

maupun individu. Fasilitas yang diberikan berupa pelatihan, sosialisasi, 

informasi serta aktivitas berupa fasilitasi pendanaan internal, pelatihan, klinik 

dan pendampingan, seminar, monitoring dan evaluasi, penyediaan literatur dll. 

LPPM STIPER AMUNTAI selain menangani penelitian dan pengabdian 

masyarakat mempunyai tugas dan wewenang dalam pengidentifikasian dan 

pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), publikasi dan buku ajar. 

LPPM STIPER AMUNTAI memiliki wewenang dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 

1. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, sosial, 

seni dan humaniora yang dilaksanakan oleh civitas akademika. 

2. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan diseminasi hasil-hasil penelitian 

dan pengabdian masyarakat dalam bidang sains, teknologi, kesehatan, 

sosial dan humaniora kepada masyarakat. 

3. Sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan kapasitas dan potensi 

penelitian di lingkungan STIPER AMUNTAI untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Sebagai lembaga yang bertugas mengidentifikasi dan mengajukan HAKI. 

5. Sebagai lembaga yang bertugas dalam mempublikasikan hasil – hasil 

penelitian dalam bentuk seminar, diskusi, jurnal dan poster serta pembuatan 

buku ajar. 

Struktur Organisasi 

LPPM STIPER AMUNTAI dikembangkan melalui mekanisme 

koordinasi Bidang Akademik yang berada dibawah kepemimpinan Pembantu 

Ketua I Bidang Akademik. Adapun bentuk struktur ideal organisasi LPPM 
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seperti pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Organisasi LPPM 

 

 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah 

Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai di pimpin ol;eh satu orang kepala dan dalam 

pelaksanaan tekniks harian dibantu oleh Bidang Penelitian, Pengabdian 

Masyarakat dan HAKI dan Publikasi. 

Akuntabilitas pelaksanaan tugas di LPPM STIPER Amuntai dapat 

diukur berdasarkan patokan job desk dan SOP yang tertuang dalam buku 

manual LPPM STIPER Amuntai, yaitu buku Struktur Organisasi, Uraian 

Tugas, dan Standard Operating Procedure yang disusun oleh seluruh staf dan 

pimpinan LPPM STIPER Amuntai secara bersama. Oleh karena itu 

pelaksanaan tugas semua personalia LPPM Amuntai baik pimpinan maupun 

staf dapat terlihat dan sangat akuntabel 

Pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian oleh peneliti 

STIPER Amuntai dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Koordinator 

Penelitian di tingkat Manager Riset di program studi, dan pimpinan LPPM 

tingkat sekolah tinggi. Pengelolaan teknis penelitian dilakukan oleh masing-

masing periset, sedangkan pengelolaan non-teknis atau administrasi 

pelaksanaan riset dilakukan terutama oleh LPPM STIPER Amuntai 

pelaksanaan penelitian dilakukan baik secara langsung melalui sampling 

kunjungan ke tempat peneliti berasal atau dilakukan secara dilakukan secara 

tidak langsung melalui monev laporan tengah tahunan (laporan kemajuan) dan 

Ka. LP2M

Ka. Bidang 
Penelitian

Ka. Bidang 
Pengabdian 
Masyarakat

Ka. Bidang HAKI dan 
Publikasi
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akhir tahun serta seminar dan presentasi hasil laporan tengah tahuhan dan 

laporan akhir. Pengawasan pelaksanaan penelitian secara tidak langsung juga 

dilakukan dengan pemantauan bukti submit dan bukti accepted hasil penelitian 

di jurnal yang disyaratkan. 

LPPM STIPER Amuntai memberikan berbagai Informasi Hibah Riset 

internal dan eksternal STIPER Amuntai yang disampaikan melalui berbagai 

sarana, yaitu (a) surat pemberitahuan kepada Ketua Program Studi dengan 

tembusan kepada Manajer Riset, Ketua Program Studi dan Ketua Pusat Riset 

tingkat sekolah tinggi, (b) Selebaran dan poster diserahkan kepada Manajer 

Riset, Ketua Program Studi dan ketua pusat riset untuk disebarluaskan di 

Program studi masing-masing, (c) Media elektronik dan cetak yang 

dikeluarkan oleh STIPER Amuntai yaitu situs 

https://lp2m.stiperamuntai.ac.id/penelitian/. 

Selain memberikan pelayanan online untuk pengajuan proposal riset 

internal STIPER Amuntai, LPPM STIPER Amuntai juga memberikan layanan 

publikasi ilmiah pada Rawa Sains: Jurnal Sains STIPER Amuntai, layanan cek 

plagiasi dan tata cara kutipan. Dengan adanya pelayanan ini, membantu 

peneliti dalam membuat laporan dan artikel ilmiah. 

Penjaminan mutu riset dilakukan oleh STIPER AMUNTAI melalui 

monitoring evaluasi kemajuan riset, evaluasi hasil akhir riset, dan penetapan 

sanksi. 

 

Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Riset 

Monitoring dan Evaluasi kemajuan riset untuk memantau kemajuan dan 

perkembangan pelaksanaan program, mencakup hal sebagai berikut: 

• Kesesuaian kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana, 

• Permasalahan yang dihadapi dan alternatif solusinya, 

• Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif, 

• Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif, dan 

• Buku Catatan Harian Riset (BCHR)/log book kemajuan riset setiap 
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periset. 

Laporan kemajuan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun, sekitar 

bulan ke lima tahun berjalan. Kegiatan ini dilakukan secara internal oleh 

STIPER AMUNTAI dengan memeriksa laporan kemajuan, atau secara in-situ, 

atau jika diperlukan melalui presentasi. 

Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Riset: 

a. Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi kemajuan riset. Pelaksanaan 

kegiatan Hibah Riset STIPER Amuntai akan dipantau dan dievaluasi oleh 

rekan setara yang ditunjuk oleh STIPER AMUNTAI. Pemantauan dan 

evaluasi kemajuan riset dilakukan 5 (lima) bulan setelah penandatanganan 

surat perjanjian/kontrak riset. 

b. Periset utama menyerahkan laporan kemajuan riset selambat- lambatnya 

sepekan sebelum presentasi kepada rekan setara dengan kelengkapan 

sebagai berikut: Dua eksemplar laporan hasil riset yang berisi laporan 

kemajuan, laporan keuangan beserta fotokopi bukti keuangan, dan log 

book/Buku Catatan Harian Riset (dibuat oleh periset utama dan setiap 

anggota periset); Softcopy laporan kemajuan dan laporan keuangan 

diupload ke https://lp2m.stiperamuntai.ac.id/penelitian/ 

c. Apabila periset utama berhalangan hadir, harus ditunjuk salah satu periset 

anggota untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan 

kemajuan risetnya. Ketidakhadiran periset utama dan penunjukan periset 

anggota tersebut harus disampaikan secara tertulis dengan melampirkan 

surat kuasa diatas materai Rp 6.000,00 yang diketahui oleh manajer riset 

dan disampaikan kepada pimpinan LPPM STIPER Amuntai. 

d. Hasil pemantauan dan evaluasi oleh rekan setara menentukan kelanjutan 

kegiatan riset ke tahap berikutnya. 

e. Apabila terjadi perubahan rencana di luar proposal yang telah diajukan 

harus disampaikan pada saat presentasi. Apabila terdapat perubahan yang 

signifikan atas penggunaan dana yang telah diusulkan maka periset utama 
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harus mengajukan proposal revisi penggunaan dana dan disampaikan 

kepada Ketua STIPER AMUNTAI. 

f. Perlu dicatat bahwa STIPER Amuntai tidak menyediakan biaya perjalanan 

maupun akomodasi pada saat presentasi kemajuan hasil riset di hadapan 

rekan setara. 

Evaluasi dan Seminar Hasil Riset 

Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil dan capaian kegiatan 

dan laporan penggunaan dana pada akhir tahun berjalan. Evaluasi dilakukan 

oleh STIPER AMUNTAI melalui reviewer baik dari dalam maupun luar UI 

melalui presentasi akhir. STIPER AMUNTAI akan melaksanakan Seminar 

Akhir Hasil Riset STIPER AMUNTAI ada bulan kesepuluh setelah 

penandatanganan surat perjanjian/kontrak riset. Periset utama harus 

mempresentasikan hasil akhir riset. Untuk kepentingan seminar tersebut, 

selambat-lambatnya sepekan sebelum Seminar Hasil Riset STIPER Amuntai, 

periset utama harus menyerahkan Laporan Akhir Riset berupa: 

a. Lima eksemplar laporan hasil riset, 

b. Dua eksemplar laporan keuangan riset beserta bukti keuangan asli dan 

fotokopi, 

c. Lima eksemplar log book/Buku Catatan Harian Riset (dibuat oleh periset 

utama dan setiap anggota periset), 

d. Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris (BAST). 

e. Power point bahan presentasi 

f. Standing banner/X-banner, 

g. Extended Abstract sesuai ketentuan, 

h. Artikel yang memuat hasil riset untuk diterbitkan dalam Jurnal 

sebagaimana yang tertulis pada luaran setiap jenis Hibah Riset STIPER 

Amuntai dan melampirkan bukti pengiriman ke jurnal tersebut. 

i. Softcopy laporan hasil riset dan laporan keuangan diupload ke 

https://lp2m.stiperamuntai.ac.id/penelitian/. 
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Apabila periset utama berhalangan hadir, ia harus menunjuk salah satu 

periset anggota untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil 

akhir risetnya dan menyerahkan surat kuasa diatas materai Rp 6.000,00 yang 

diketahui oleh manajer riset. 

Rekruitmen evaluator 

Rekruitmen evaluator dari eksternal STIPER AMUNTAI dilakukan 

secara personal berdasarkan  data base reviewer yang STIPER AMUNTAI 

sudah miliki, sedangkan rekruitmen evaluator internal STIPER AMUNTAI 

diambil dari rekan setara dari masing-masing prodi yang tidak sedang 

melakukan penelitian dengan skema hibah riset yang sama dengan yang 

dievaluator. Evaluator eksternal STIPER AMUNTAI direkrut dari instansi 

riset, perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah terkait. Evaluator yang kurang 

dapat melaksanakan tugas dengan baik (misal sering tidak hadir, susah 

dihubungi, memberikan penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah) tidak 

lebih diprioritaskan untuk kegiatan monev tahun-tahun berikutnya. Evaluator 

terdiri dari 2 orang yaitu 1 reviewer eksternal dan 1 reviewer internal STIPER 

AMUNTAI. 

Sanksi 

a. Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya riset sehingga luaran yang 

dijanjikan tidak terpenuhi oleh setiap penerima hibah menjadi tanggung 

jawab penerima hibah dan akan ditindak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b. Setiap penerima hibah atau pihak lain yang berkaitan dengan penerimaan 

hibah yang melakukan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan 

pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana tertuang 

dalam petunjuk teknis ini akan ditindak sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

c. Jika periset melakukan plagiarisme akan ditindak sesuai dengan peraturan 
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yang berlaku. 

Tindak lanjut 

Peneliti yang telah menyelesaikan penelitiannya tidak hanya harus 

menyerahkan bukti submit hasil penelitian ke jurnal yang disyaratkan, namun 

juga harus menyerahkan bukti accepted minimal pada tahun berikutnya. Jika hal 

tersebut tidak dapat dipenuhi, peneliti akan dicatat dan tidak akan 

diperkenankan mengikuti skema hibah riset apapun hingga yang bersangkutan 

memberikan bukti accepted hasil penelitiannya pada jurnal yang disyaratkan. 

Penelitian-penelitian yang berpotensi HKI akan dibantu proses pemerolehan 

HKInya dengan berkoordinasi dengan Direktorat Kemitraan dan Inkubator 

Bisnis STIPER Amuntai. 

Perkembangan dan Capaian Penelitian 

Dengan kesadaran akan pentingnya Tri Dharma Perguruan Tinggi maka 

STIPER AMUNTAI terus menerus berupaya agar kualitas dan kuantitas 

penelitian semakin membaik dari tahun ke tahun. Perkembangan dan capaian 

penelitian bisa dikatakan mengalam kenaikan yang signifikan. Berdasarkan data 

perkembangan dari tahun ke tahun baik dari jumlah penelitian, dana yang 

didapatkan dan jumlah dosen yang terlibat, maka perlu adanya arah, prioritas 

dan kebijakan penelitian dari lembaga agar hasil dari penelitian berdaya guna 

dan bermanfaat. 

Dana penelitian selama ini didapatkan dari 4 (empat) sumber yaitu sumber 

internal institusi, Hibah Dikti, Hibah non Dikti dan penelitian biaya mandiri. 

Sinergi dengan dunia industri baru pada tataran rintisan, sehingga ke depan ada 

kerjasama penelitian dengan dunia industri yang lebih efektif. 

Dana Internal 

STIPER AMUNTAI mempunyai skim penelitian yang didanai dari 

anggaran tahunan yaitu Penelitian Institusi. Penelitian Institusi adalah Program 

penelitian pengembangan institusi dimaksudkan sebagai penelitian yang 
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dilakukan oleh dosen baik secara mandiri atau kelompok, untuk menemukan 

pemecahan berbagai masalah yang ada di STIPER Amuntai sehingga 

bermanfaat untuk pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di 

STIPER Amuntai. 

No. Sumber Pembiayaan 
Jumlah Judul Penelitian 

Total 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh peneliti 4 6 6 16 
2 PT / Yayasan yang bersangkutan 4 4         6  14 

 T o t a l 8 10 12  30 

 

Penelitian DP2M Dikti 

Dari tabel di atas terdapat indikasi kenaikan baik berupa kualitas maupun 

kuantitas penelitian dosen. Jumlah penerima hibah dari DP2M Dikti dari tahun 

2013, 2014 dan 2015 mendapatkan satu hibah DP2M Dikti setiap tahunnya. 

D. Analisis SWOT  

Kekuatan : 

1. Perguruan tinggi yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

berwawasan lingkungan dan kewirausahaan yang unggul di Kalimantan 

Selatan. 

2. Ada jalinan kerja sama dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia (IPB,    

Andalas dan UNLAM) 

3. Adanya grafik pertumbuhan penelitian yang cukup tajam mulai tahun 

2013, 2014 dan 2015. 

4. SDM dosen yang semuanya menguasai TIK. 

Kelemahan: 

1. Dosen peneliti senior yang mampu membimbing dibawah 5%. 

2. Belum memanfaatkan jaringan penelitian yang sudah ada. 

3. Penganggaran dana internal yang masih di bawah 5% (lima prosen) dari 

total anggaran operasional sekolah tinggi. 
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4. Belum adanya kepanjangan lembaga penelitian dan pengabdian di tingkat 

program studi. 

 

Peluang : 

a. Objek kajian menyangkut berbagai bidang pertanian masih banyak belum 

tergarap. 

b. Adanya kerjasama penelitian dengan peneliti senior dari perguruan tinggi 

negeri. 

c. Tersedianya banyak grant penelitian. 

Ancaman 

1.  Banyak proyek diluar pekerjaan yang lebih menjanjikan dalam 

penghasilan. 

2.  Penjadwalan pengajaran yang melebihi beban dosen. 
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BAB II 

LANDASA PENGEMBANGAN  

RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) 

Riset dan pengabdian masyarakat merupakan komponen utama Tridharma 

Perguruan Tinggi. Seiring dengan komitmen untuk mencapai Nasional Class 

University, pengembangan kegiatan riset harus diarahkan agar memiliki 

benchmark di tingkat nasional. Penetapan kegiatan riset harus dilaksanakan dengan 

baik sehingga dapat mecapai visi dan misi riset yang telah ditetapkan. 

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Untuk mencapai Sekolah Tinggi Unggul diperlukan strategi-strategi baik 

dalam mencapai riset yang berkualitas. Pengembangan dan strategi dilaksanakan 

dalam dua hal utama, yaitu peningkatan kapasitas internal dan peningkatan daya 

saing di tingkat nasional.  

Tujuan rencana induk riset 2016-2020: 

1. Terlaksananya manajemen riset yang terstruktur, tranparan dan akutabilitas dan 

sesuai dengan standar standar nasional. 

2. Tersusun dan terlaksananya roadmap riset dan pengabdian masyarakat yang 

bersifat lintas dan multi disiplin yang menunjang pembangunan berkelanjutan 

untuk kepentingan Indonesia dengan mempertimbangkan kelayakan pencapaian 

di bidang pertanian. 

3. Dihasilkan produk riset sebagai ‘berlian-berlian’ (diamonds/unggulan). ‘Berlian 

dalam kegiatan riset didefinisikan sebagai “karya yang layak penting, 

berkualitas tinggi, dan bermanfaat besar bagi peradaban dan kemanusiaan”. 

4. Tercapai peningkatan partisipasi dosen agar dapat melaksanakan riset dan 

publikasi sesuai dengan kepakarannya 

5. Terlaksananya riset melalui fertilisasi silang antar disiplin ilmu dan mendorong 

terlaksananya “Research without boundaries“ di STIPER Amuntai. 

6. Terlaksananya riset kolaborasi regional dan kolaborasi nasional yang hasilnya 
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berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional, regional dan global 

7. Tercapai publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional dengan citation 

index tinggi serta publikasi dosen dalam jurnal nasional terakreditasi 

8. Tercapai peningkatan publikasi hasil riset pada tataran seminar nasional 

9. Tercapainya hasil riset dalam bentuk Paten dan HKI 

10.Tercapainya peningkatan hasil riset yang berupa buku ajar dan buku tik 

11.Tercapai peningkatan hasil riset yang berupa teknologi tepat guna, 

Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial. 

Sasaran 

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi dan Tujuan Penelitian di 

STIPER Amuntai, serta berdasarkan hasil analisa Evaluasi Diri dan SWOT; 

penelitian di STIPER AMUNTAI ditargetkan untuk mencapai sasaran-sasaran 

berikut ini, yaitu: 

1. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dosen  dalam bidang penelitian dan 

publikasi ilmiah. 

2. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. 

3. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi ilmiah baik nasional maupun 

internasional. 

4. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan 

internasional terindeks di database bereputasi. 

5. Meningkatnya dana yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal. 

6. Meningkatnya perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI). 

7. Meningkatnya mitra penelitian dari industri dan lembaga. 

8. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas internet untuk mendapatkan literature 

ilmiah. 

9. Meningkatnya hasil penelitian yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan di 

masyarakat. 

10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas buku ajar berbasis penelitian. 

11. Meningkatnya karya seni dan desain. 
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B. Strategi Dan Kebijakan 

Strategi dan kebijakan bersumber dari arah kebijakan baik dari kebijakan 

pemerintah maupun STIPER Amuntai. Kebijakan pemerintah tercantum dalam 

Agenda Riset Nasional, Visi Inovasi Indonesia 2025, MP3EI dan tema penelitian 

Stranas. Sedangkan kebijakan dari STIPER Amuntai bersumber dari Visi, Misi dan 

Sasaran Mutu serta kebijakan penelitian unggulan lembaga. Dari pijakan arah 

kebijakan tersebut perlu dipadukan dengan analisis SWOT berkaitan dengan SDM, 

Laboratorium, Perpustakaan dan sarana prasarana lainnya. SDM yang dominan 

dalam hal ini adalah Dosen. STIPER AMUNTAI mempunyai 17 dosen tetap baik 

yang bergelar S1, S2 dan S3. Dari strata pendidikan dosen tersebut S2 dengan 

jumlah yang paling banyak, beberapa dosen sekarang sedang menempuh 

perkuliahan S2, sehingga 2 sampai 3 tahun jumlah S2 akan meningkat secara 

drastis. 

Sarana prasarana berupa laboratorium selama ini belum secara maksimal 

dimanfaatkan sebagai tempat melakukan penelitian. Fungsi dan manfaat 

laboratorium masih dipadatkan untuk proses belajar mengajar. Akan tetapi melihat 

sarana prasarana yang ada fungsinya bisa ditingkatkan untuk penelitian. 

Perpustakaan yang dilengkapi dengan digital library, sangat membantu 

dalam penggalian ide penelitian yang lebih aktual. Jurnal yang ada sekarang ini 

memang belum mampu memenuhi kebutuhan dosen dan mahasiswa sesuai disiplin 

ilmu yang dikaji. Akan tetapi perpustakaan mempunyai cara dalam pemenuhan 

tersebut baik dari sisi sumber pendanaan maupun pengadaan buku dan jurnal 

berupa jejaring antar perpustakaan.  

Sarana prasarana lainnya berupa TV komersial yaitu TV Kampus STIPER 

AMUNTAI (TVKU) kerjasama dengan TV kabel Karias bisa menjadi objek kajian 

dan sarana untuk sosialisasi dan publikasi hasil penelitian kepada masyarakat. Dari 

informasi tersebut maka diharapkan ada titik temu antara masyarakat dan peneliti 

yang berdampak pada pemanfaatan hasil penelitian. TVKU ini sudah banyak 

dikenal di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dan 

sekitarnya. Hal ini tentu saja bisa dimanfaatkan untuk berbagai objek kajian 
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berkaitan dengan karya kreatif dan inovasi yang bisa mendukung industri kreatif 

yang sekarang mempunyai kecenderungan meningkat. 

Dari kebijakan dan kondisi saat ini seperti yang dijelaskan sebelumnya 

maka perlu ada aktivitas pengembangan berupa pelatihan, workshop, klinik 

proposal, seminar dan diskusi rutin. Selain itu ada sistem pemberian reward yang 

mampu memberikan motivasi dosen dalam melakukan penelitian. SPMPPT 

sebagai unit yang member jaminan mutu dalam pelaksanaan penelitian perlu 

dibangun dan dikembangkan agar mutu dari pengelolaan penelitian semakin 

meningkat. 

Sentra HAKI sangat dibutuhkan sehingga ada bidang tersendiri yang 

bertugas untuk mengidentifikasi penelitian yang mempunyai peluang mendapatkan 

HAKI. Selain itu sentra HAKI juga membantu pengurusan administrasi sampai 

mendapatkan sertifikat HAKI, sehingga dirumuskan sasaran strateginya sebagai 

berikut: 

1. Pelatihan dan workshop metodologi dan penulisan proposal penelitian & 

pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel jurnal ilmiah dan buku ajar. 

2. Seminar dan diskusi rutin serta bedah buku. 

3. Proaktif mencari informasi grant research baik nasional maupun internasional. 

4. Mengembangkan SPMPPT yang berdaya dan memberdayakan. 

5. Mendirikan bidang yang berfungsi sebagai sentra HAKI. 

6. Rumusan standar penjaminan mutu bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

7. Adanya database penelitian dan sistem informasi hasil penelitian berbasis 

internet yang bisa diakses oleh masyarakat dan industri. 

8. Peningkatan alokasi dana internal untuk penelitian terapan yang dapat 

dimanfaatkan masyarakat. 

Luaran dari kegiatan pengembangan tersebut dapat dilihat dari parameter 

sebagai berikut: 

1. Jurnal terpublikasi baik nasional maupun internasional meningkat. 

2. Perolehan HAKI yang mengalami kenaikan. 
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3. Munculnya dosen yang menjadi pakar pada bidang tertentu. 

4. Buku ajar yang bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. 

5. Dana penelitian yang semakin meningkat. 

6. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian sehingga bisa menjadi skripsi dan tesis. 

7. Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia industri 

semakin meningkat. 

 

C. Formulasi Strategi Pengembangan 

Strategi Pengembangan yang akan dijalankan didasarkan pada butir - butir 

yang dikelompokkan pada komponen proses dengan penjabaran sebagai berikut: 

1. Sistem Reward 

Pemberian penghargaan ini dijadikan strategi utama untuk menggairahkan 

dan membentuk budaya penelitian yang baik dan bermutu. Sistem ini diwujudkan 

dalam beberapa bentuk antara lain: 

a. Pengukuran dan pemberian stimulus dana berdasarkan Indeks Kinerja 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (IKP2M). 

b. Pemberian insentif atas karya ilmiah bermutu yang dipublikasikan dalam Jurnal 

Internasional, Nasional Terakreditasi, Buku Teks serta artikel opini di media 

massa nasional. 

c. Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk Peneliti Terbaik dan Penulis 

Paling Produktif. 

2. Workshop dan Seminar 

Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peneliti, strategi yang 

akan ditempuh antara lain adalah mengirim peserta dan menyelenggarakan 

berbagai lokakarya atau pelatihan, misalnya: lokakarya metodologi dan penulisan 

proposal 

penelitian, penulisan karya ilmiah untuk jurnal nasional / internasional, penulisan 

buku ajar, patent drafting, reviewer proposal dan laporan penelitian, editor dan 

pengelola jurnal. Secara rutin, seminar- seminar dan kajian ilmiah juga akan 
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diselenggarakan sebagai ajang untuk berbagi informasi dan hasil penelitian, kiat-

kiat dan peluang, latihan presentasi, sarana diskusi dan kolaborasi. 

3. Kelompok kajian 

Kelompok Kajian dijadikan ujung tombak untuk menjalankan roda 

penelitian unggulan. Kelompok kajian di tingkat universitas dimaksudkan untuk 

menjadi wadah peneliti yang berkolaborasi secara lintas ilmu dan joint research 

denga mitra dari institusi lain (dalam atau luar negeri) LPPM memberikan 

dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar roda kelompok kajian dapat dijalankan 

dalam bentuk: 

a. Fasilitasi pembuatan Surat Keputusan. 

b. Pemberian penghargaan. 

c. Penyediaan ruangan serta fasilitas pertemuan. 

d. Penyediaan dukungan administrasi. 

e. Pemberian dana awal. 

4. Dukungan Dana, Fasilitas dan Administrasi. 

Berbagai bentuk dukungan yang disiapkan antara lain: 

a. Dana untuk mengikuti konferensi untuk mempresentasikan karya ilmiah, baik 

di dalam maupun di luar negeri. 

b. Dana untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional yang terindeks database bereputasi. 

c. Dukungan perbaikan karya tulis yang akan dipublikasikan di jurnal ilmiah 

internasional yang terindeks database bereputasi. 

d. Penyediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. 

e. Dukungan administrasi penelitian dan pengurusan HAKI. 

5. Sentra Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 

Pengurusan HAKI selama ini sudah dilakukan oleh LPPM dan hal ini 

menjadi rintisan pembentukan sentra HAKI di STIPER Amuntai. Sentra ini 
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bertugas mengidentifikasi penelitian dosen dan mahasiswa yang berpotensi 

mendapatkan HAKI. Pengurusan HAKI ditangani langsung baik secara 

dokumentasi sampai pengajuan. 

6. Standar Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) 

SPMPPT yang kredibel akan dibangun agar tata kelola penelitian yang baik 

dapat diwujudkan. Pembangunan sistem ini antara lain akan dilakukan dalam 

bentuk: 

a. Pembuatan dan pemberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) 

b. Penyiapan sumber daya manusia yang diperlukan berupa pelatihan dan 

perekrutan reviewer proposal dan laporan hasil penelitian. 

7. Manajemen Database dan Sistem Informasi 

Data dan hasil karya penelitian dikelola dengan memanfaatkan teknologi 

informasi agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkannya. Media dan 

teknologi terkini dimanfaatkan untuk mengelola dan mempublikasikan data 

tersebut melalui jaringan internet. 
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BAB III 

 

SASARAN PROGRAM STRATEGIS  

DAN INDIKATOR KINERJA 

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai sebagai sebuah institusi pendidikan 

menjadi garda terdepan dalam pengembangan keilmuan dan pengabdian 

masyarakat. STIPER Amuntai juga dituntut untuk berperan aktif dalam 

berkontribusi tidak hanya kepada negara dan bangsa Indonesia tapi juga peradaban 

dunia dan kemanusiaan. 

Untuk mendukung keberhasilan pengintegrasian STIPER Amuntai sebagai 

sekolah tinggi riset dan peningkatan keunggulan riset, program jangka pendek yang 

harus diselenggarakan adalah riset yang bersifat lintas dan multi disiplin dengan 

mengkaji ketepatan tema-tema yang diperlukan oleh bangsa dan dunia. 

Untuk merealisasikan kegiatan riset yang bersifat interdisiplin melalui 

kolaborasi antar rumpun ilmu, riset unggulan, per group (kelompok ilmu), pusat 

riset, program studi, dan lainnya, perlu disiapkan langkah strategis berupa: konsep, 

kebijakan, dan mekanisme.Tujuan memantapkan integrasi riset intra dan antar 

rumpun ilmu diharapkan dapat mendorong terlaksananya “Research without 

boundaries“ di STIPER Amuntai. Pendekatan multidisiplin ini akan dijadikan 

fokus utama guna penyelesaian masalah bangsa dan dunia. 

Dalam menentukan fokus riset atau riset yang diunggulkan paling tidak dua 

hal yang dipertimbangkan. Pertama, relevansi dan kegunaannya yang besar bagi 

menopang perkembangan peradaban bangsa di era global. Penentuan fokus riset 

dapat dilakukan melalui pemberian hibah-hibah riset STIPER Amuntai. Kedua, 

fokus riset tersebut diharapkan memuat kekuatan dan kesempatan untuk 

berkompetisi dengan kompetitor potensial di tingkat nasional, regional maupun 

internasional sesuai dengan kompetensi para periset STIPER Amuntai. 

Sejak tiga tahun terakhir, STIPER Amuntai telah mulai meningkatkan 

anggaran untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas penelitian. 
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Dalam upaya untuk memberikan prioritas penelitian, Inti kompetensi penelitian, 

yang terdiri prioritas utama adalah agroteknologi yang berkearifan lingkungan dan 

pengembangan agribisnis yang berwawasan kewirausahaan. Beruapaya dilengkapi 

dengan sarana dan prasarana ICT. 

Strategi STIPER Amuntai di bidang Penelitian 

Strategis penelitian STIPER Amuntai, yang menyatakan STIPER Amuntai 

Rencana Strategis 2016-2020 adalah untuk meningkatkan bidang penelitian, hal ini 

dapat dicapai dengan: 

a. Sumber daya manusia yang berbasis pada profesional 

b. Menciptakan lingkungan yang nyaman untuk melakukan penelitian 

c. Memberikan arah program penelitian 

d. Memberikan hibah untuk mengembangkan penelitian cluster dan mulia 

/terkemuka 

e. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas penelitian 

f. Kolaborasi dengan industri 

g. Komersialisasi hasil riset 

h. Meningkatkan publikasi dalam jurnal nasional dan internasional 

i. Meningkatkan paten 

j. Meningkatkan kesadaran akan hak kekayaan intelektual 

Strategi dan Indikator Kinerja 

Untuk pencapaian hasil yang diharapkan pada tahun 2020 maka diperlukan 

strategi pencapaian serta indikatornya. Dari tiga fokus penelitian unggulan diatas, 

yang merupakan hasil dari penggalian dari SWOT yang dimiliki LPPM STIPER 

Amuntai serta mengacu pada tema-tema riset strategi nasional, sehingga pemberian 

sarana prasarana serta fasilitas akan segera dikembangkan pada tahun pertama RIP 

dilaksanakan. 

Bentuk fasilitas yang sekarang sudah dilaksanakan selain berupa pelatihan, 

workshop, klinik, pendampingan juga berupa penyediaan dana institusi untuk 

kegiatan penelitian institusi. Adapun secara terperinci kegiatan penelitian terbagi 
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menjadi : 

1. Penelitian Institusi 

Program Penelitian Pengembangan Institusi dimaksudkan sebagai penelitian 

yang dilakukan oleh dosen baik secara mandiri atau kelompok, untuk 

menemukan pemecahan berbagai masalah yang ada di STIPER Amuntai 

sehingga bermanfaat untuk pengembangan kualitas penyelenggaraan 

pendidikan tinggi di STIPER Amuntai. Program penelitian ini didanai dengan 

maksimal dana sebesar Rp. 5.000.000,- 

2. Penelitian Sponsor 

Penelitian Sponsor dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan oleh dosen 

baik secara mandiri atau kelompok, dengan bantuan pendanaan penelitian 

berasal dari pihak lain di luar STIPER Amuntai sebagai sponsor penelitian 

(seperti Depdiknas Propinsi, Bappeda, perusahaan dan sebagainya). 

3. Penelitian Hibah Dikti 

Penelitian hibah Dikti adalah penelitian yang dananya bersumber dari 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Penelitian hibah Dikti ini terdiri dari dua jenis yaitu : Hibah 

Kompetitif Nasional dan Hibah Desentralisasi. Dari dua jenis hibah ini terdapat 

beberapa skim penelitian yang dapat diikuti oleh pengusul dari dosen STIPER 

Amuntai yang disesuaikan dengan klaster penelitian STIPER Amuntai. 
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BAB IV 

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN 

(RIP) UNIT KERJA 

|A. Pelaksanaan RIP 

Dalam Renstra STIPER Amuntai 2016-2020, telah ditetapkan Visi Resit 

STIPER Amuntai: “Menjadikan STIPER Amuntai yang  unggul sebagai pusat 

pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat , bidang pertanian berbasis 

lahan rawa berwawasan berkearifan lingkungan dan kewirausahaan untuk 

mewujudkan penelitian yang berdaya saing”. Implikasi utama visi ini adalah bahwa 

proses dan kualitas riset yang dilakukan oleh segenap sivitas akademika STIPER 

Amuntai perlu mengacu kepada standar-standar kualitas Nasional dan 

Internasional. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang bertugas mengelola dan 

mengembangkan seluruh aktivitas riset dan pengabdian masyarakat, Visi LPPM 

STIPER Amuntai adalah: “Menjadikan Lembaga Penelitian dan Pengebdian 

Masyarakat STIPER Amuntai Berstandar Nasional dan Internasional Melalui 

Penguatan Riset dan Pengabdian Masyarakat” 

Penelitian yang sudah dibuat konsep seperti tabel diatas perlu dijabarkan 

dalam bentuk pelaksanaan penelitian. Adapun target capaian seperti pada tabel 

dibawah ini. 

 

B. Estimasi Pendanaan Penelitian 

Estimasi pendanaan untuk menjamin keberlangsungan penelitian sampai 

pada jenjang produk dan market sehingga benar benar penelitian berdampak kepada 

Program Capaian Saat Ini 

Target Capaian 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Institusi 4 4 8 8 

Sponsor - 2 2 2 

Dikti 2 4 4 4 
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kesejahteraan masyarakat. Adapun target capaian untuk estimasi pendanaan seperti 

pada tabel dibawah ini. 

Estimasi Pendanaan Penelitian per Tahun 

Program Capaian Saat Ini 

Target Capaian 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Institusi 20.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 
Sponsor - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Dikti 320.000.000 150.000.000 170.000.000 200.000.000 
Jumlah 340.000.000 180.000.000 210.000.000 250.000.000 

 

C. Perolehan Rencana Pendanaan 

Rencana perolehan pendanaan baik dari sumber internal maupun hibah 

eksternal dapat dilihat berupa target capaian sebagai berikut. 

Target Capaian Perolehan Rencana Pendanaan 

Program Capaian Saat Ini 

Target Capaian 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Institusi 20.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 
Sponsor - 10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Dikti 320.000.000 150.000.000 170.000.000 200.000.000 
Jumlah 340.000.000 180.000.000 210.000.000 250.000.000 
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BAB V 

PENUTUP 

Penelitian tidak berhenti pada hasil laporan penelitian, jurnal, HAKI, buku 

ajar dan perolehan angka kum dosen, melainkan terus dikembangkan sampai pada 

muara nilai bidang pertanian yang berupa produk pertanian guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dilihat dari sisi sumber daya 

manusia dosen maka RIP STIPER Amuntai ini diharapkan menjadi arah dasar 

pengembangan roadmap kususnya bagi pusat-pusat kajian yang kemudian 

disempurnakan dalam bentuk yang lebih nyata, sederhana dan mudah dipahami. 

Dari roadmap ini maka muncul proposal penelitian yang terarah dan bermuara pada 

luaran yang mempunyai nilai ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Selain 

itu dengan penelitian yang lebih terarah diharapkan memunculkan para pakar 

dibidangnya yang memberikan sumbangan pemikiran dan solusi untuk berbagai 

persoalan kehidupan. 

Sedangkan dari sisi luaran diharapkan memunculkan kekhasan STIPER 

Amuntai sebagai suatu lembaga pendidikan yang dengan sadar ikut mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Kekhasan tersebut akan menjadi keunggulan dalam melakukan 

proses pendidikan seperti visi STIPER Amuntai yaitu menjadi Sekolah Tinggi 

Unggulan dalam bidang pertanian dan kewirausahaan.berkearifan lingkungan. 

Akhir kata tim penyusun RIP STIPER Amuntai mengucapkan terimakasih 

kepada pimpinan yang sudah memberi kepercayaan untuk menyusun konsep RIP 

untuk jangka waktu 5 tahun. Tentu saja rumusan RIP ini masih banyak terdapat 

kelemahan dan kekurangan, sehingga masukan yang bersifat membangun sangat 

kami butuhkan. Semoga bisa bermanfaat dalam mewujudkan visi dan misi STIPER 

Amuntai. 




