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KATA PENGANTAR 
Sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil Penelitian yang merupakan bentuk Tri 

Dharma Perguruan Tinggi yang bernilai ilmiah dan aplikatif di lingkungan perguruan 
tinggi harus memiliki pendekatan dengan dunia industri, pemerintahan serta mempunyai 
kontribusi yang nyata untuk menyelesaikan masalah di  masyarakat dan Negara. Untuk itu 
Universitas Islam Madura (UIM) menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) 
yang dijadikan acuan untuk pengembangan Penelitian supaya sesuai dengan Visi dan Misi 
UIM. 

RIP ini juga dimaksudkan sebagai Pengarah pengembangan keunggulan akademik 
UIM melalui Penelitian. Semakin banyak penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi 
maka semakin baik iklim akademik di perguruan tinggi tersebut, semakin banyak 
penelitian yang terapan dan aplikatif maka kepercayaan masyarakat dan stakeholder 
semakin meningkat juga. Untuk itu UIM melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LP2M) melakukan beberapa program percepatan untuk mendorong para 
dosen/peneliti lebih produktif. 

RIP ini disusun dengan mengacu kepada ketetapan rapat senat UIM dengan 
menetapkan 4 (empat) bidang riset unggulan yang bisa di kembangkan di Universitas Islam 
Madura, yaitu: 

1. Kemandirian Pangan Berbasis Kearifian Lokal. 
2. Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). 
3. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. 
4. Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan. 

Semoga RIP UIM 2016-2020 ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta pengembangan Universitas Islam 
Madura pada khusunya. 

Pamekasan, 30 September 2016 
Rektor 

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan 
 

TTD 
 

Ahmad, S.Ag., M.Pd 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
1.1 Definisi Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Rencana Induk Penelitian Institusi (RIP) Universitas Islam Madura (UIM) ini 
merupakan rencana penelitian dan pengembangan UIM untuk periode 2016-2020. RIP 
dibangun berdasarkan visi UIM yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen 
bersama tentang kondisi ideal penelitian dan pengembangan masa depan yang ingin 
dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan 
berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung. 
Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan 
dicapai lima tahun kedepan.  Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya 
dirumuskan skenario untuk mencapainya. Skenario yang dimaksud meliputi strategi dan 
program pengembangan yang perlu ditempuh, beserta Indikator Kinerja Penelitian (IKP). 

Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan penelitian, 
pengembangan, dan pengabdian di UIM, maka dibutuhkan adanya suatu strategi. Strategi 
dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang merupakan pijakan dari ragam 
bentuk aktivitas untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas hasil penelitian UIM. Tema 
pokok penelitian dan pengembangan UIM  untuk kurun masa 2016 hingga 2020 adalah 
penguatan kearifan lokal sebagai keunggulan daerah untuk kejayaan domestik dan 
penguatan global. Bidang kajian (comfort area) yang menjadi domain ranah kreatif yang 
dirancang oleh UIM  yang ditunjukan sebagai ruang berkreativitas dan inovasi para dosen 
dan peneliti melalui research group masing-masing. Bidang kajian tersebut mengacu pada 
lima menara ilmu UIM yaitu: (1) Ke-Islaman, (2) Ke-Indonesian, (3) Ke-Maduraan, (4) 
Ke-Pesantrenan dan (5) Ke-Aswajaan, lima menara ilmu ini akan menjadi akar bidang 
kajian dalam skema riset unggulan Nasional. 

 Dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang ilmu di UIM, maka disusun RIP 
penelitian unggulan UIM, dan rencana strategis pengembangan bidang ilmu. Setiap bidang 
ilmu merupakan suatu research group baik yang berada di pusat-pusat studi, laboratorium, 
fakultas, jurusan, bagian, dan program studi di lingkungan UIM. Penetapan penelitian 
unggulan ini berdasarkan pada kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas penelitian dan 
pengembangan, serta rekam jejak (track record) penelitian yang jelas dan 
berkesinambungan pada setiap research group.       
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan RIP 
Rencana Induk Penelitian Universitas Islam Madura (RIP UIM) disusun dengan 

maksud menentukan dan merencanakan terlebih dahulu kegiatan penelitian yang akan 
dilakukan UIM pada waktu yang akan datang, sehingga dalam menyusun RIP ada 
beberapa landasan dasar penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Islam 
Madura, yaitu: 

1. Undang-undang  RI. Nomor  20 tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan 
Nasional; 

2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor  37 tahun 2009 tentang Dosen ; 
3. Undang-undang  RI. Nomor  12 tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden RI. Nomor  8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia; 
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan RI. Nomor 73 tahun 2013 

tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 
Tinggi; 

6. Peraturan Pemerintah RI. Nomor  4 tahun 2014 tentang  Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 50 tahun 2014 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 49 tahun 2014 
tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Ristek-Dikti  Nomor 44 Tahun 2015 tentang Stadard Nasional 
Pendidikan Tinggi; 

10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 59/D/O/2002 tentang 
Pendirian Universitas Islam Madura; 

11. Surat Keputusan Yayasan Universitas Islam Madura No. 19/SK/YUIM/IV/2013 
tentang Statuta Universitas Islam Madura; 

12. Renstra Universitas Islam Madura Tahun 2016-2020; 
13. Rencana Induk Riset Nasional 2015-2045. 
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1.3 Riset Unggulan Universitas Islam Madura 
RIP UIM  merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan penelitian Universitas Islam Madura dalam jangka waktu 5 tahun. Arahan 
kebijakan dalam pengelolaan penelitian Universitas Islam Madura ditetapkan oleh Senat 
Universitas Islam Madura. Pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian 
Universitas Islam Madura dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Madura. Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Madura adalah 
pelaksana Keputusan Rektor Universitas Islam Madura di bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Universitas Islam Madura memiliki 8 Fakultas dengan 15 Program Studi (PS) yang 
sudah terakreditasi semua. Seluruh penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan 
oleh Fakultas dibawah koordinasi LP2M UIM sebagai lembaga pelaksana dan penjamin 
kualitas penelitian yang dilakukan setiap peneliti.  

Riset Unggulan Universitas Islam Madura adalah bidang-bidang penelitian yang 
menjadi focus/perhatian utama Universitas Islam Madura. Riset unggulan Universitas 
Islam Madura dipilih berdasarkan SWOT (strength, weakness, opportunity and treath) 
analysis, yang meliputi antara lain evaluasi diri/internal dan kearifan potensi lokal. 

Riset Unggulan Universitas Islam Madura mengacu pada lima menara ilmu yang 
menjadi landasan perguruan tinggi, adapun bidang-bidang  unggulan Penelitian Universitas 
Islam Madura  sebagai berikut: 

1. Ketahanan Pangan; 
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi; 
3. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru & Terbarukan; 
4. Sosial Humaniora, Sosial Budaya dan Pendidikan. 

Road map riset Universitas Islam Madura telah ditetapkan dengan penetapan capaian 
tujuan jangka panjang yaitu penelitian yang berdampak internasional. Pencapaian tujuan 
jangka panjang melalui tonggak-tonggak capaian (milestone) Capaian periode pertama 
adalah penelitian yang terutama berdampak nasional pada 2016-2020. Capaian berikutnya 
adalah penelitian yang berdampak regional, yaitu kawasan Asia dan Tropika pada 2020-
2025. Capaian berikutnya adalah penelitian yang berdampak Internasional pada 2025-
2030.   
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BAB II  
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA 

 
2.1. Visi dan Misi LP2M Universitas Islam Madura 

Dalam kurun waktu 26 (dua puluh enam) tahun, UIM telah mempunyai 6 (enam) 
Fakultas dengan 15 program studi, termasuk STAI YUNISMA yang kemudian menjadi 
FAI (Fakultas Agama Islam) berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bagais Depag RI, 
Nomor : Dj.II/35/2003. Dengan demikian Universitas Islam Madura ( UIM ) merupakan 
perubahan bentuk dan pengembangan dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), pada 
tahun 2000 menjadi Universitas dan mendapatkan Ijin dari Depdiknas RI. No. 
59/D/0/2002.  

Universitas Islam Madura senantiasa konsisten terhadap tujuan awalnya yang telah 
dirancang oleh para pendirinya untuk mencetak sarjana muslim paripurna, menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi, profesional sekaligus beriman dan bertakwa serta berakhlakul 
karimah. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berada dilingkungan pesantren, UIM 
mengemban amanat dengan misi ganda, yaitu membangun tradisi akademik dan sekaligus 
spiritual ke-Islaman secara integratif. Kiprah dan dinamikanya tetap konsisten pada 
pertumbuhan dan perubahan serta pembaharuan (growth, change and reform), yang  
memiliki dua makna sekaligus. yaitu makna spiritual dan material. Untuk meraih makna 
spritual perlu dikembangkan rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT 
sedangkan material harus mampu bekerja dan berkarya untuk meraih kesuksesan didunia. 

Integrasi keilmuan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan ilmu pengetahuan agama 
diharapkan menjadi solusi terhadap ragam keinginan masyarakat untuk menjadi ahli atau 
pakar di segala disiplin keilmuan. Mengembangkan sains dan teknologi ditengah pesantren 
diharapkan dapat mencetak ilmuan muslim sejati dan teknokrat yang qur’ani. Sebagai 
suatu lembaga akademik, UIM  mengemban misi dan cita-cita luhur untuk: (1) 
mencerdaskan bangsa dan mengembangkan kehidupan bangsa; (2) menjadi pusat 
pengembangan ilmu agama, pengetahuan alam, ilmu sosial dan kemanusiaan, ilmu 
kesehatan, teknologi, dan seni yang unggul; dan (3) menyelenggarakan pendidikan yang 
bermutu tinggi, melakukan penelitian dan pengembangan ilmu untuk kemajuan dan 
kesejahteraan bangsa Indonesia dan kemaslahatan umat manusia. 

UIM sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis riset dan Ahlus Sunnah Wel 
Jamaah berkewajiban (1) menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang dapat 
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menjalankan sistem serta infrastruktur pembangunan nasional dan Ahlus Sunnah Wel 
Jamaah; (2) mengembangkan budaya riset dan menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang 
mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan 
bangsa Indonesia; dan (3) mengelola informasi penelitian dan pengembangan IPTEKS, 
yang secara strategis diperlukan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan 
nasional, termasuk merancang program dan agenda riset dan melaksanakan manajemen 
program, mengelola hak perlindungan intelektual, mengelola pemasaran serta 
penyebarluasan teknologi dan mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak. 

Sejalan dengan arah pengembangan UIM dan tuntutan kontribusi UIM terhadap 
pembangunan bangsa di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Universitas Islam Madura  (LP2M–UIM) merumuskan visi, misi, tujuan, serta sasaran dan 
strategi pencapaian sebagai berikut. 
 
2.1.1. Visi  

Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan karya-karya unggul untuk 
pengembangan wilayah, pengembangan industri, pembangunan Nasional, dan 
pemberdayaan masyarakat yang berkarakter Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. 
 
2.1.2. Misi 

Untuk mewujudkan Visi di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Islam Madura (LP2M UIM) menetapkan misi sebagai berikut.  

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk menghasilkan karya - karya inovatif 
dan unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.  

2. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu 
memecahkan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 
berkarakter Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah.  

3. Meningkatkan dan mengembangkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 
untuk hasil penelitian dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perlindungan 
HKI.  

4. Mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau badan lainnya di tingkat 
lokal, Nasional, Regional, dan Internasional dalam bidang penelitian dan 
pemberdayaan masyarakat. 
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2.2. Program Dasar 
Untuk mewujudkan visi dan misi di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Universitas Islam Madura (LP2M UIM)  menetapkan program dasar 
sebagai berikut.  

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas riset dan publikasi ilmiah. 
2. Pembangunan kemitraan dan kolaborasi efektif. 
3. Peningkatan kapabilitas peraihan HaKI dan atau paten.  

 
2.3. Kebijakan Program Utama 

Untuk menunjang program dasar di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat (LP2M) menetapkan kebijakan dan program utama sebagai berikut.  

1. Kebijakan untuk mencapai produktivitas dan kualitas:  
a. Pengembangan roadmap penelitian, pemrioritasan riset dasar.  
b. Insentif riset kompetitif UIM.  
c. Peningkatan kompetensi peneliti dalam publikasi hasil riset.  
d. Peningkatan kompetensi peneliti dalam meraih dana penelitian.  
e. Pembangunan jejaring riset internal dan eksternal UIM.  
f. Peningkatan pemahaman karakter Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. 

2. Kebijakan untuk peraihan HaKI dan atau paten:  
a. Peningkatan kompetensi staf akademik dan mahasiswa untuk menghasilkan 

inovasi dan barang ciptaan.  
b. Insentif desain dan inovasi unggulan UIM.  
c. Peningkatan kompetensi paten drafting, HaKI, dan desain industri berbasis 

inovasi dan budaya lokal.    
3. Kebijakan untuk memperluas kemitraan dan kolaborasi yang efektif:   

a. Pembangan kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan 
inovasi/keunggulan UIM.  

b. Pengembangan revenue generating unit terpadu dalam pemasaran. 
 

2.4. Layanan Dasar Pengembangan 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Madura 

menjalankan aktivitas Tri Dharma secara konsisten dalam rangka mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan layanan :   
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1. Layanan penelitian, pengembangan dan difusi hasil riset IPTEK dan  
pemberdayaan masyarakat. 

2. Penyelenggaraan skema edukasi dan desiminasi hasil penelitian dalam 
bentuk kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan lokakarya. 

3. Pengembangan kekuatan dan potensi ekonomi melalui layanan 
pemberdayaan Kelompok Binaan untuk Usaha Kecil dan Menengah 
(UKM).  

4. Layanan perolehan dan pengelolaan HKI. 
 

2.5. Struktur Organisasi 
LP2M bertanggung jawab kepada Rektor, yang pelaksanaan sehari-harinya berada di 

bawah koordinasi Pembantu Rektor I Bidang Akademik. Proses penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat di Universitas  Islam Madura dilaksanakan secara berjenjang dari arah 
universitas sampai  ke fakultas, bahkan dapat dilaksanakan sampai ke arah program studi. 
Karena itu dalam menjalankan tugasnya dalam lingkungan UIM, LP2M mempunyai rekan 
kerja secara terstruktur, yaitu: 

1. Ketua LP2M  
2. Wakil Ketua 
3. Sekertaris 
4. Bendahara 
5. Administrasi Umum 
6. Devisi Penelitian 
7. Devisi Pengabdian Masyarakat 
8. Pusat Studi: 

a. Kajian Wanita 
b. Potensi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat 
c. Pengembangan Kewirausahaan & UMKM 
d. Penerapan Aains dan Teknologi 
e. Aswaja, Sosial & Humaniora 
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 Gambar 1. Struktur Organisasi LP2M UIM  
Unit kerja yang mengelola Penelitian di UIM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Islam Madura (LP2M UIM). LP2M UIM adalah unsur 
pelaksana akademik yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai 
pelaksanaan Penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta ikut membangun 
kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan. Sejak berdirinya, LP2M UIM telah 
memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan UIM untuk mengadakan 
Penelitian, baik secara berkelompok maupun individu. LP2M UIM memiliki tugas pokok 
dan fungsi: 

1. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kegiatan Penelitian dalam bidang sains, 
teknologi, kesehatan, sosial dan humaniora yang dilaksanakan oleh sivitas 
akademika UIM sesuai visi UIM. 

2. Sebagai lembaga yang memastikan bahwa penelitian para dosen bebas dari plagiat 
dan memiliki outcome penelitian yang jelas dan mampu meningkatkan kinerja 
bidang penelitian bagi UIM. 

3. Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan diseminasi hasil-hasil Penelitian dalam 
bidang sains, teknologi, kesehatan, sosial dan humaniora kepada masyarakat. 

4. Sebagai lembaga yang bertugas mengembangkan kapasitas dan potensi Penelitian 
di lingkungan UIM untuk kesejahteraan masyarakat. 
 

LP2M UIM dikembangkan melalui mekanisme koordinasi Bidang Akademik UIM yang 
dipimpin oleh Wakil Rektor I. Gambar 1 menyajikan struktur organisasi LP2M UIM. 
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Upaya-upaya strategis yang dilakukan LP2M UIM dalam rangka menjalankan peran 
pengelolaan Penelitian agar optimal adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan profesionalisme dan integritas tenaga peneliti, 
2. Meningkatkan program Penelitian yang berkualitas unggul memiliki peluang 

kepada kekayaan intelektual , 
3. Meningkatkan kerjasama Penelitian dengan berbagai institusi, 
4. Melakukan program Penelitian Unggulan Universitas, 
5. Meningkatkan hasil publikasi ilmiah yang bereputasi Nasional dan Internasional, 
6. Menguatkan kapasitas manajemen organisasi, 
7. Meningkatkan sarana dan prasarana organisasi, 
8. Mengupayakan ketersediaan data berbasis teknologi informasi. 

 
2.6. Potensi Sumber Daya 
2.6.1. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pengembangan Penelitian. UIM 
memiliki potensi SDM yang terdiri dari pendidik, pengabdian, dan tenaga kependidikan. 
Tabel 1 menguraikan komposisi dosen tetap di UIM yang memenuhi UU Sisdiknas. 

Tabel 1. Komposisi Dosen Tetap UIM Tahun 2015 

 
Kegiatan Penelitian di UIM didukung dengan ketersediaan SDM yang berkualitas 

sebanyak 3 doktor, 110 master, dan 5 orang dosen yang telah tersertifikasi Dikti. 
Pembinaan bagi dosen juga menjadi agenda agar atmosfir Penelitian di UIM tetap 
berkelanjutan. UIM berkomitmen dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM 
yang dimiliki. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pemberian beasiswa dana internal 
UIM maupun membuka akses untuk memperoleh beasiswa dari lembaga eksternal, 
melakukan pelatihan-pelatihan tematik sesuai tugas pokok dan fungsi SDM, melakukan 
monitoring dan evaluasi periodik, serta koordinasi rutin. Penjagaan kualitas SDM juga 
dilakukan dengan penegakan kode etik bagi seluruh sivitas akademika UIM secara 
konsisten. 
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Tabel 2. Jumlah judul penelitian dan publikasi UIM sejak 2011-2015 

 
Tabel 2 berikut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir, 

jumlah judul Penelitian dan publikasi ilmiah selalu meningkat, Penelitian tersebut 
menggunakan dana eksternal dengan sumber yang bervariasi. Capaian Penelitian ini akan 
ditingkatkan di tahun mendatang melalui peningkatan publikasi ilmiah baik Nasional dan 
Internasional serta kerjasama antar lembaga Nasional dan Internasional serta peningkatan 
kapasitas SDM melalui pelatihan metodologi Penelitian dan teknik penyusunan proposal 
Penelitian kompetitif di tingkat nasional dan internasional. 

 Grafik 1. Penerimaan Hibah Penelitian UIM Tahun 2011-2015 
Grafik 1 menunjukkan perkembangan penerimaan hibah penelitian baik internal maupun 
eksternal, setiap tahun memiliki capaian berbeda-beda tetapi secara umum trend 
pelaksanaan penelitian di Universitas Islam Madura semakin meningkat dari tahun ke 
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tahun, hal ini disebabkan komitmen manajemen LP2Myang selalu berinovasi dan 
memotivasi para peneliti untuk melaksanakan penelitian. 

 
Grafik 2. Publikasi Ilmiah di UIM tahun 2011-2015 

Grafik 2 menunjukkan tren positif hasil publikasi ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti, 
hal tersebut menjadi kewajiban para peneliti yang menerima hibah penelitian baik internal 
dan eksternal. Khusus penelitian dengan dana hibah diatas 30 juta pihak LP2M 
mewajibkan mereka publikasi internasional yang terindex Scopus. 

Dari hasil penelitian dan publikasi ilmiah tersebut dilaporkan secara online ke 
Simlitabmas Kemenristek Dikti, sehingga pada tahun 2016 keluarlah rangkin kinerja 
penelitian seluruh perguruan tinggi se Indonesia, alhamdulilah hasil peringkat Universitas 
Islam Madura ada pada posisi 470 bisa dilihat pada Table 3. 

Tabel 3. Rangking Kinerja Penelitian UIM tahun 2011-2015 

 
Berdasarkan Tabel 3. capaian Kinerja penelitian Universitas Islam Madura pada 

tahun 2015 berada pada urutan 470 dari 1.477 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, secara 
umum kinerja Universitas Islam Madura masih masuk kedalam cluster Binaan 
Kemenristek Dikti pada tahun 2015. 
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 Grafik 3. Cluster Kinerja Penelitian Universitas Islam Madura 
Pada tahun 2018 ditargetkan Kinerja Penelitian Universitas Islam Madura semakin baik 
bisa masuk pada cluster Madya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian 
sehingga mampu meningkatkan jumlah publikasi Nasional dan Internasional. Pembinaan 
internal para dosen terus dilakukan untuk menghasilkan hasil penelitian yang terapan dan 
bisa diajukan menjadi HAKI Universitas Islam Madura. 
 
2.6.2. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan penunjang pelaksanaan Penelitian yang sangat 
diperlukan keberadaannya. UIM memiliki sarana utama berupa gedung kampus dengan 
fasilitasnya yang tersebar di Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya, antara lain Kampus ± 
10 Hektar dan Pesantren ± 15 Hektar. Setiap Fakultas memiliki beberapa Laboratorium 
sebagai sarana untuk melatih mahasiswa terampil dibidangnya masing-masing. Universitas 
Islam Madura berdiri diatas tanah Pesantren sehingga budaya dan perilaku mahasiswa 
harus mencerminkan santri. 

Universitas Islam Madura sejak tahun 2014 telah melengkapi beberapa sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan untuk Pembelajaran dan Penelitian. Sehingga pada tahun 2015 
sudah ada seiktar  23 Laboratorium setiap program studi, tujuanya adalah meningkatkan 
kinerja dosen dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harapan manajemen 
LP2M UIM pada tahun 2018 status UIM meningkat menjadi Madya. 
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Tabel 4. Laboratorium Universitas Islam Madura 

 
Berdasarkan list Tabel 4. data Laboratorium yang dimiliki oleh Universitas Islam Madura 
secara umum telah cukup memenuhi kebutuhan para dosen untuk melaksanakan penelitian 
pada masing-masing prodi sesuai bidang minatnya. 

Universitas Islam Madura juga mempunyai beberapa sarana & prasarana untuk 
mahasiswa dan Alumni, yaitu: 

1. Pengembangan Karir UIM 
2. Inkubator Bisnis 
3. Medical Center UIM 

Fasilitas diatas sering digunakan untuk penelitian dosen terkait karir mahasiswa, tracer 
studi, strategi bisnis dan kesehatan mahasiswa dan masyarakat. 
 

No Prodi Laboratorium Universitas Islam Madura
1 Lab. Pemprograman
2 Lab Arsitektur dan Jaringan Komputer
3 Lab. Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi
4 Lab. Sistem Pendukung Keputusan dan Inteligensia Bisnis
5 Lab. Simulasi dan Pemodelan
6 Lab. Akuntansi & Audit
7 Lab. Akuntansi Keuangan
8 Lab. Ekonomi Pertanian
9 Lab. Manajemen & Analisis Agribisnis
10 Lab. Bioteknologi
11 Lab. Produksi Tanaman
12 Lab. Budidaya Perikanan
13 Lab. Pengolahan Hasil Perikanan
14 Lab. Fisika Dasar
15 Lab. Bahasa Inggris
16 Lab. Biologi
17 Lab. Pengembangan Anak Usia Dini
18 Lab. Kebidanan
19 Lab. Farmasi
20 Lab. Matematika Terapan
21 Lab. Komputasi
22 Lab. Pendidikan Agama Islam
23 Lab. Micro TeachingPAI

FMIPA

Informatika

Sistem Informasi

Akuntasi

Agribisnis

Agroteknologi

Perikanan

FKIP

Kesehatan
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2.7. Analisis SWOT-AHP 
Untuk mengetahui posisi kinerja penelitian di UIM saat ini dan bagaimana strategi ke 

depan dapat dikembangkan, digunakan metode analisis SWOT. Setiap faktor kekuatan, 
kelemahan, peluang, dan ancaman/tantangan diberi skor yang dikalikan dengan bobot 
berdasarkan tingkat penting tidaknya dan tingkat pengaruh faktor tersebut terhadap kinerja 
penelitian UIM. Jumlah seluruh nilai tersebut akan menjadi indeks posisi UIM dalam 
kuadran strategis dengan nilai koordinat diperolah dari pengurangan nilai kekuatan 
dikurangi nilai kelemahan, dan nilai peluang dikurangi nilai ancaman/tantangan. Dengan 
membuat rekapitulasi sederhana dari semua Faktor internal dan faktor eksternal, diperoleh 
nilai indeks posisi UIM seperti pada Tabel 5. Dari tabel ditunjukkan bahwa kekuatan UIM 
masih lebih besar dari pada kelemahan dan peluang masih lebih besar daripada 
ancaman/tantangan. 

Tabel 5. Indeks Posisi Kinerja Penelitian UIM 

 
Dengan menggunakan diagram positioning kita dapatkan gambaran bahwa posisi 

kinerja penelitian UIM saat ini dapat dikatakan berada di Kuadran 1 (positif – positif). 
Dengan demikian strategi yang  dipilih perlu mencerminkan penggunaan kekuatan secara 
maksimal  untuk meraih peluang. 

 Gambar 2. Diagram Posisition Penelitian UIM 
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Tabel 6. Pilihan Strategik Pengembangan Penelitian LP2M UIM 
 STRENGHT (KEKUATAN): 

 Sudah memiliki Visi Misi dan Tujuan yang 
jelas 

 Sudah memiliki Struktur organisasi yang jelas 
dengan jobdiscription yang jelas  Sudah memiliki RENOP 

 Didukung oleh 5 Pusat Studi, 23 Laboratorium  Universitas berada di Lingkungan Pesantren 
 Peraihan dana penelitian dan pengabdian 

cukup tinggi  Memiliki gedung sendiri dan representatif 
 Meningkatkan iklim persaingan akademis serta 

produktivitas penelitian  Kemauan untuk mengembangkan unit bisnis  Memiliki 4 bidang riset unggulan berdasarkan 
RIN 

WEAKNESSES (KELEMAHAN): 
 Budaya meneliti dosen di UIM masih terbatas  Lemahnya kordinasi LP2M dengan Fakultas 
 Peraihan HAKI belum ada 
 Sarana masih kurang memadai  Kebijakan LP2M belum didukung kebijakan 

Rektorat  Rendahnya komitmen SDM UIM pada kegiatan 
Penelitian 

 Promosi hasil penelitian masih kurang  Sistem monitoring Tri Dharma dosen masih 
manual 

 Keterbatasan dana operasiona Pusat Studi  Riset yang dibangun di masing-masing Prodi 
banyak keluar dari RIP Prodi 

 Penelitian UIM masih bersifat Regional 
OPPORTUNITIES (PELUANG): 
 Meningkatkan berbagai macam tawaran 

hibah/dana penelitian 
 Pemanfaatan sistem jaringan, teknologi 

informasi dan komunikasi terutama dengan open 
source 

 Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi 
(pengakuan)  Tersedia hibah riset dari Pemerintah Kabupaten 
dan Propinsi yang cukup besar  Tersedianya beberapa media publikasi baik 
prosiding dan jurnal 

 Kerjasama dan kolaborasi dengan industri, 
pemerintah  Jejaring alumni yang melanjutkan studi maupun 
bekerja di dalam maupun di luar Negeri 

S-O: 
 Peningkatan kapabilitas peraihan HAKI dan 

PATEN 
 Pembangunan Kemitraan dan kolaborasi yang 

efektif 
 Diverifikasi, diferensiasi, posisitioning dan 

branding program LP2M 

W-O: 
 Peningkatan produktivitas dan kualitas 

penelitian 
 Peningkatan publikasi ilmiah  Pemenhan kelengkapan sarana dan prasarana 

pusat studi 
 Integrasi dan peningkatan sinergi pendidikan, 

penelitian dan pengabdian  Peningkatan kordinasi dan sinergi antara LP2M 
dengan Fakultas  Peningkatan Perencanaan dan Penganggran 
LP2M (Road Map dan Renstra) 

 Peningkatan pencitraan publik melalui branding 
LP2M 

 Peningkatan alokasi penganggaran dana 
penelitian di tingkat LP2M 

FAKTOR INTERNAL 

FAKTOR EKSTERNAL 
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THREATS (ANCAMAN): 
 Tuntutan penentuan peringkat PT tingkat dunia 

versi webo metriks  Tuntutan mutu dan relevansi hasil penelitian 
yang tinggi  Tuntutan tata kelola lembaga yang baik  Tantangan promosi dan branding yang agresif 
dari LP2M beberapa Universitas pesaing 

T-S: 
 Peningkatan mutu penelitian dan publikasi 

Internasional  Meningkatkan pencitraan Publik dan 
Branding Image layanan LP2M  Meningkatkan Rangking Kinerja Penelitian 

T-W: 
 Peningkatan kemampuan peneliti (SDM) 
 Peningkatan kesadaran etika dan udaya 

organisasi LP2M 
 Pencitraan kepuasan pelanggan 
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BAB III  
GARIS BESAR RIP UNIVERSITAS ISLAM MADURA 

 
3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Berdasarkan visi dan hasil evaluasi diri serta analisis SWOT, maka tujuan dan 
sasaran penyusunan RIP UIM, adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 
a. Sebagai fundamen penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan 

dengan sepenuhnya mengacu kepada indikator universitas moderen berkelas dunia 
yang mencakup indikator publikasi berkualitas, jumlah pendaftaran paten dan 
ragam hak kekayaan intelektual lainnya, serta produk teknologi dan atau 
pengetahuan untuk layanan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Dalam perspektif jangka panjang, RIP UIM disusun sebagai dasar upaya 
pengembangan pusat-pusat keunggulan untuk yang memiliki kemampuan revenue 
generating yang ditumbuhkan melalui skema spin off. 

 
2. Sasaran 

a. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil penelitian 
 Menyusun dan mengembangkan roadmap penelitian sesuai dengan visi misi 

lembaga, pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat.  
 Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanan penelitian.  
 Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat studi.  
 Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian unggulan.  
 Menyediakan prioritas pada riset dasar.  
 Menyediakan insentif untuk penelitian kompetitif. 
 Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana penelitian kompetitif.  
 Memperkuat infrastruktur penelitian. 

b. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat 
 Melakukan pemetaan terhadap berbagai permasalahan kekurang berdayaan 

masyarakat dan kebutuhan pembangunan.  
 Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanan penelitian dan 

pemberdayaan masyarakat.  
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 Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat studi,  khususnya yang 
berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat.  

 Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan kegiatan unggulan 
dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.  

 Menyediakan insentif untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  
 Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana penelitian pengabdian kepada 

masyarakat kompetitif  
 Memperkuat infrastruktur pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Peningkatan Publikasi Ilmiah, pemerolehan HKI, dan paten 
 Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun karya ilmiah untuk 

publikasi jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional.  
 Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun buku berbasis hasil 

penelitian.  
 Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan 

inovasi dan barang ciptaan. 
 Peningkatan kompetensi paten drafting, HKI, dan desain industri berbasis 

inovasi dan budaya lokal.  
 Menyediakan insentif desain dan inovasi unggulan UIM. 

d. Peningkatan perluasan kerja sama 
 Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan 

inovasi/keunggulan UIM.  
 Mengembangkan revenue generating unit terpadu dalam pemasaran 

inovasi/keunggulan UIM. 
 

3.2. Strategi dan Kebijakan 
Peta Strategi pengembangan unit kerja (peta strategi digambarkan berdasarkan input, 

proses dan output): 
1. INPUT 
2. PROSES 
3. OUTPUT 
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Gambar 3. Strategi & Kebijakan Unit Kerja  
3.3. Formulasi Strategi 

Berdasarkan hasil analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa formulasi 
pengembangan penelitian UIM, disusun secara bertahap, dengan masing-masing tahapan 
direncanakan selama 5 tahun, dalam jangka waktu selama 25 tahun.  Seperti yang tersaji 
pada gambar dibawah ini. 

 
Gambar 4. Periodisasi Strategi Pengembangan Riset UIM 

 

2015-2017 Seting Proses 2018-2020 Consolidation
2021-2023 Pertumbuhan Fase ke 1

2024 - 2026 Pertumbuhan Fase ke 2
2027 -Establish

INPUT PROSES OUTPUT 

 Dosen Peneliti 
 Pusat Studi 
 Manajemen & 

Organisasi 
 Lab & Perpustakaan 
 Tawaran Riset 

 Research Group. 
 Roadmap institusi 

pusat studi, jurusan dan 
research group. 

 Standarisasi dan 
setifikasi Lab & 
Perpustakaan. 

 Peningkatan layanan 
dan penyempurnaan 
basis data 
kelembagaan. 

 Peningkatan porsentase 
penyediaan dana hibah 
riset internal dengan 
pola kompetitif 

 Peningkatan partisipasi 
dosen untuk 
melaksanakan P2M. 

 Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
hasil/luaran kegiatan 
P2M (Paten, Jurnal, 
TTG, dll) 

 Kerjasama antar 
lembaga institusi 

 Standarisasi dan 
sertifikasi laboratorium 
dan perpustakaan 

 Peningkatan pelayanan 
dan penyempurnaan 
basis data 
kelembagaan. 



 

25 

Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016 -2020 
® 

Tabel 7. Tahap Pengembangan Riset Strategis UIM 
Tahapan Setting Konsolidasi Pertumbuhan 1 Pertumbuhan 2 Mapan 

Tahun 2015-2017 2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027 - 2029 

Status 
 Terbentuknya riset 

group 
 Ranah komulatif 

inovasi 
 Roadmap 

 Internalisasi 
 Berjalanya proses 

bisnis 
 Berbagi resiko 

 Tumbuhnya jaringan 
kerjasama riset 

 Tumbuhnya jaringan 
P2M 

 Pencapaian 
keuanggulan signifikan 

 Capaian unggulan 
komparative 

 Indikator WCU 

Pola Pembiayaan  P2M Dasar : 30  
 P2M Pengembangan 

15 
 P2M Aplikasi industri 

5 

 P2M Dasar : 35  
 P2M Pengembangan 

20 
 P2M Aplikasi industri 

10 

 P2M Dasar : 35  
 P2M Pengembangan 

25 
 P2M Aplikasi industri 

15 

 P2M Dasar : 30 
 P2M Pengembangan 

30 
 P2M Aplikasi industri 

20 

 P2M Dasar : 30 
 P2M Pengembangan 

30 
 P2M Aplikasi industri 

25 
Unggulan 4 Bidang 4 Bidang 4 Bidang 5 Bidang 5 Bidang 
Proporsi dosen yang 
masuk di research group 10% 30% 50% 70% 100% 
Partisipasi dosen 25% 35% 55% 75% 85% 
Jurnal Nasional yang 
diterbitkan 20 40 60 80 >100 
Jurnal Internasional 5 10 15 20 > 30 
Riset Unggulan 20 40 60 80 >100 
Kerjasama Internasional 1 4 8 12 > 15 
Usulan Paten 5 10 15 20 > 30 
Spin of Industri 
(menciptkan industry 
untuk tumbuh) 

1 2 3 4 6 
Kebijakan Publik      
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BAB IV  
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KERJA 

 
4.1. Sasaran 

Berdasarkan hasil bab III, dirumuskan program-program bidang penelitian (tercakup 
didalamnya organisasi dan managemen) dan indikator capaian Sasaran dan strategi 
pengembangan penelitian Institusi sesuai Visi yang akan dicapai dirumuskan dalam lima 
strategi pengembangan yaitu sumberdaya, pelaksanaan, sistem manajemen dan informasi, 
serta luaran dan serapan iptek.  Sasaran dan strategi pengembangan selanjutnya 
dioperasionalisasikan ke dalam program-program kegiatan  penelitian yang disajikan pada 
tabel 8.   

Berdasarkan program pengembangan terutama dalam upaya peningkatan mutu dan  
kualitas penelitian yang berkelanjutan dan konsisten serta program untuk peningkatan 
produk  unggulan institusi yang diterima pasar industri untuk komersialisasi maka Institusi 
menetapkan riset unggulan institusi yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 5 tahun 
dimana tahun 1 adalah untuk penelitian dasar menghasilkan teknologi sebagai dasar untuk 
mengembangkan produk, tahun 2 adalah penelitian terapan untuk  menghasilkan produk, 
tahun 3  adalah penelitian pengembangan untuk menghasilkan produk yang  siap dilepas ke 
pasar industri untuk komersialisasi, pada tahun ke 4 juga sudah dilakukan penelitian yang 
mengarah pada kajian bisnis dan pemasaran produk pada industri.  Sehingga pada tahun ke  
5 produk penelitian siap dilepas ke pasar industri atau komersialisasi.  Pada tahun ke 3 juga 
di lakukan pendaftaran paten untuk produk dan teknologi yang dihasilkan.  Uji keunggulan 
teknologi dan produk yang dihasilkan dilaksanakan mulai tahun 2-3 dalam bentuk 
penerapan atau implementasi pada stakeholder baik melalui kegiatan perbedayaan maupun  
kerjasama untuk aplikasi pada industri.  Kerjasama dengan industri juga dilakukan untuk 
penelitian pengembangan sehingga taknologi dan produk yang dihasilkan aplikable dan 
marketable.  

Bidang riset yang ditawarkan sesuai agenda riset LP2M UIM yang tercantum dalam 
evaluasi diri terdiri 8 bidang kajian.  Dilanjutnya riset unggulan Institusi yang dipilih 
ditentukan berdasarkan kekuatan yang dimiliki Institusi yang dinilai dari potensi 
sumberdaya peneliti, sumberdaya  ipteks, persentasi bidang kajian penelitian, jumlah 
luaran termasuk HKI,  jumlah kerjasama dan komersialisasi.  Perhitungan berdasarkan skor 
untuk memilih 4 prioritas bidang kajian riset. Hasil pemilihan 4 bidang utama kemudian 
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disosialisasikan  kepada unit kerja melalui lokakarya sekaligus merumuskan topik riset dan 
sub topik riset unggulan. Topik riset dirumuskan dari hasil identifikasi isue strategis, 
konsep pemikiran dan perumusan masalah unit kerja baik pusat studi maupun fakultas.  

Disamping berbagai dasar yang telah disebutkan diatas, penetapan Rencana Induk 
Penelitian Universitas Islam Madura (UIM) juga dilaksanakan melalui Rapat Senat 
Universitas Islam Madura (UIM) pada tanggal 30 September 2016. Dari hasil rapat senat 
tersebut telah dikeluarkan Keputusan Senat Universitas Islam Madura (UIM)  Nomor : 02 
Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016, yang telah menetapkan bahwa Rencana Induk 
Penelitian Universitas Islam Madura (UIM) adalah :  

1. Kemandirian Pangan Berbasis Kearifian Lokal. 
2. Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). 
3. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. 
4. Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan. 

 
Tabel 8. Sasaran, Program dan Indikator Kinerja Penelitian 

  
Topik riset dibuat dalam bentuk tabel yang menncakup  kompetensi/ keahlian/kelimuan, 
isu strategis ditingkat nasional dan internasional, konsep pemikiran, pemecahan masalah 
dan topik penelitian yang diperlukan. 

INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020
% Publikasi Nasional 

/Thn 15 17 20 23 27
% Publikasi 

Internasional /Thn 2 4 6 8 10
Program pendampingan pengusulan HKI Jurnal Akumulatif 

Usulan HKI 2 2 3 3 4

2
Peningkatan Mutu dan 

kompetensi sumberdaya 
Ipteks

Peningkatan kemampuan peneliti melalui 
pencangkokan program Internasional

Jumlah Peneliti 
Terlibat 12 15 17 20 25

Memperluas jaringan kerjasama penelitian 
antar lembaga
Pengembangan program penguatan 
penelitian kerjasama
Pengembangan program penelitian berbasis 
kerjasama
Pengembangan program penelitian berbasis 
kebutuhan stakeholder
Pengembangan program penelitian berbasis 
pengajaran

% Penelitian berbasis 
pengajaran / Tahun 18 20 23 25 27

Update conten layanan sistem informasi
Integrasi sistem informasi ke tingkat 
Universitas di bawah kordinasi Lembaga 
Informasi dan komunikasi UIM
Peningkatan kualitas output dan produk
Peningkatan serapan program output dan 
outcome penelitian

5 6 7 9

4 70 75 80 85 90Persen Integrasi

Jumlah kotrak 
kerjasama industri / 

masyarakat

Jumlah Kerjasama 
MelibatkanPenelitian 

/ Tahun
2 4 6 7 10

3Peningkatan daya saing 
dan serapan produk iptek

Pengembangan sistem 
informasi yang 

terintegrasi

5

Peningkatan Mutu dan 
kompetensi sumberdaya 

peneliti
1

Pengembangan kemampuan SDM dalam 
penulisan dan pengelolaan jurnal ilmiah

INDIKATOR KINERJAPROGRAM STRATEGISSASARANNO

Peningkatan proses 
pelaksanaan dan 

pemuktahiran ipteks 
secara sinergis dan 

berkelanjutan
3
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4.2. Bidang Unggulan 
4.2.1. Kemandirian Pangan Berbasis Kearifian Lokal. 

Tabel 9. RIP Kemandirian Pangan Berbasis Kearifan Lokal 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

LAHAN

BIBIT

BUDIDAYA

PANEN/OLAH

PEMASARAN

SOSIAL

HUKUM

Pengembangan masyarakat dan 
kelembagaan sosial pedesaan

Penguatan akses dan adopsi petani terhadap 
teknologi dan sumberdaya

Rekayasa sosial untuk pengembangan Community 
Learning Center

Pengembangan aspek legal formal untuk kontrol alih 
fungsi lahan, HAKI, perdagangan dan peningkatan 

daya saing produk pertanian
Tracerability bibit, produk, pemasaran, perilaku konsumen aksesability bagi semua 

stakeholder

Teknologi panen dan hasil untuk 
meminimalisasi kehilangan hasil

Diverifikasi produk dan teknologi 
pengolahan hasil pertanian, 

peternakan, perikanan berbasis 
kearifan lokal

Pengembangan industrialisasi produk pertanian dan 
perikanan berbasis kearifan lokal

Pengembangan model peningkatan daya saing pasar agribisnis, distribusi, revitalisasi pasar produk pertanian yang berstandard dan 
pengembangan agrowisata berbasis kearifan lokal

Inventarisasi Teknologi Budidaya Tanaman, 
Trna, ikan berbasis lokal Pengembangan Good Agriculture Practices bagi Budidaya tanaman, ternak, ikan, ramah 

lingkungan dan antisipatif terhadap perubahan iklim

ROADMAP KETAHANAN PANGAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL URAIAN 

Survei Lahan dan Pengembangan Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan Berbasis SIG

Evaluasi dan Pemetaan Kesesuaian Lahan 
berdasarkan nilai ekonomi untuk 

pengembangan pertanian, peternakan dan 
perikanan

Inventarisasi plasma nutfah, benih/bibit 
unggul tanaman, ternak dan ikan

Evaluasi fenotip untuk menghasilkan bibit 
unggul tanaman, ternak, ikan berdaya hasil 
dan berkualitas tinggi dan adaptif terhadap 

faktor biotik dan abiotik

Pelepasan, pemasaran dan paten benih/bibit 
unggul tanaman, ternak, ikan berdaya hasil dan 
berkualitas tinggi dan adaptif terhadap faktor 

biotik dan abiotik

Implementasi Sistem Informasi Lahan dan 
Analisa Sistem Informasi lahan produktif untuk 

swasembada pangan
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4.2.2. Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) 
Tabel 10. RIP Teknologi Informasi dan Komunikasi 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Data Management 

& Analytics

Cyber Security

Information Systems 
& Management

Intelligent Systems 
& Decision 
Analytics

Learning & 
Information Systems 

Education
Sosial Sciences & 

Computing Systems
Artificial 

Intelligence & 
Cognitive Systems

Learning & Curriculum Analytics Practice Based Learning, Blended Learning Game Based Learning

Computational Social Science, Sosial 
Computing

Economics of Information Systems & 
Technology, Sosial Media Marketing & 

Digital Strategies
IT & Supply Chain Management, Financial 

IS & Technology Design, Inovation & Entrepreneurship

Heuristics Search & Optimization, Planning 
& Scheduling

Business Simulation & Serious Gaming, 
Transportation & Sustainability

Decision Support Systems & Cognitive 
Computing

Data Security & Privacy, Mobile Platform 
& Aplication Security, RFID Security 

Computer & Software Security, Multimedia 
& Content Security

Cloud Computing Security, Human Behavour-
Based Security

URAIAN ROADMAP PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Data Mining & Machine Learning Consumer and Social Netwaork Analytics Information Retrieval & Multimedia Analytics

Information Systems for Field Based 
Experimentation

Socially and Behavourally Aware Smart Nation 
Systems & Services

Machine Intelligent, Intelligent Asistants Intelligence Augmentation Social Sensing & Activation
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4.2.3. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. 
Tabel 11. RIP Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Survei Potensi

Eksplorasi 
Teknologi

Inovasi & 
Pemodelan Alat

Implementasi 
Energi 

Terbarukan
Publikasi Hasil

Kerjasama PEMKAB & PEMPROV INDUSTRI MENENGAH NASIONAL INDUSTRI BESAR NASIONAL atau 
INTERNASIONAL

Inovasi dan Desain Konstruksi Peralatan Implementasi Sistem Konversi Energi Biomassa 
dan non biomassaPemodelan dan Optimasi Sistem Bio Proses

Implementasi Teknologi Biogas Implementasi Teknologi Arus Laut Implementasi Teknologi Panas Bumi

Publikasi Nasional & Internasional

Eksplorasi bahan biomassa untuk energi 
terbarukan

Pengembangan Instrumentasi dan Sistem 
Pengendalian Pemetaan Instrumentasi dan Sistem Kendali

URAIAN ROADMAP KETAHANAN ENERGI BERBASIS KEARIFAN LOKAL 

Eksplorasi Mikroorganisme Optimasi Biokonversi Proses Paten Mikroorganisma Unggul
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4.2.4. Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan. 
Tabel 12. Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan. 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Pengembangan Mutu 
SDM Yang Memiliki 
Karakter & Cerdas

Pengembangan Mutu 
dan Infrastruktur 

Pendidikan 

Peningkatan Mutu 
SDM yang berwawan 
multi kultur (Aswaja)

Ketenagakerjaan, 
Pengangguran dan 

Profesionalisme 
Tenaga Kerja

Akses Pemerataan, 
Mutu dan Relevansi 

Pendidikan
Mewujudkan Manusia 

Indonesia Yang 
Mandiri Melalui 

Pemberdayaan Diri, 
Keluarga dan 
Masyarakat

Terwujudnya insan cerdas, berkarakter, dan kompetitif  yang mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan memiliki 
kontribusi nyata dalam menjawab tantangan nasional dan

global
Peningkatan minat dan budaya 
baca masyarakat pedesaan dan 
perkotaan. Pemenuhan Hak-hak 

Anak
Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan 

keluarga 
Pemberdayaan komunitas masyarakat pedesaan dan 

perkotaan. 

Penguatan peran bahasa kebangsaan 
(Indonesia)  sebagai alat kohesi nasional  

dan berakhlak Mulia berwawasan Aswaja
Penguatan Ajaran Aswaja dibeberapa 

sekolah mulai tingak SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/MA/SMK

Pemecahan masalah sosial, isu gender di bidang 
SDM, meliputi : penanganan dampak sosial 

pekerja migran (TKI), penanganan kelompok 
marjinal, dorong tercapainya keseetaraan 

gender, penanganan trafficking, kekerasan, 
pekerja anak, pekerja seks, anak jalanan, dan 

narkoba.  
Peningkatan kemandirian melalui 

kewirausahaan di berbagai kalangan;
Pengakuan hak-hak untuk pekerja informal; 

Peningkatan kinerja UKM terkait dengan era 
perdagangan bebas; Perlindungan Hak 
Migran dan penurunan gap ekonomi.

Peningkatan keseimbangan dan keterpaduan 
industrial relationship (pekerja, perguruan tinggi, 
pemerintah, perusahaan & pemegang saham);  

Pengembangan kemampuan olah hati 
(spiritual and emotional development);  

beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, 
bertanggung jawab, berempati, berani 

mengambil resiko, pantang menyerah, rela
berkorban, dan berjiwa patriotic.

Pengembangann kemampuan olah pikir 
(intellectual development); cerdas, kritis, 

kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, 
produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif. 

Pengembangan budaya olah raga dan 
kemampuan kinestetik  (physical and kinestetic 
development); bersih dan sehat, disiplin, sportif, 

tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, 
kooperatif, determinatif,

kompetitif, ceria, dan gigih

URAIAN ROADMAP SOSIAL HUMANIORA, SENI BUDAYA DAN PENDIDIKAN

enataan jenjang dan jalur pendidikan 
(akademik dan vokasional); Standarisasi, 

akreditasi, sertifikasi lembaga
pendidikan/pelatihan

Kebijakan pengendalian supply and demand 
tenaga pendidik; Peningkatan mutu sertifikasi 

tenaga pendidik dan
kependidikan

Peran media dan masyarakat dalam 
pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan
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4.3. Indikator Kinerja Utama 
Tabel 13.  Indikat or Kinerja Utama 
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BAB V  
PELAKSANAAN RIP UNIVERSITAS ISLAM MADURA 

Berdasarkan garis besar rencana induk penelitian, sasaran, program strategis dan 
indikator kinerja dalam Bab III dan IV di atas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat Universitas Islam Madura (LP2M UIM) menjabarkan berbagai 
program strategis untuk pelaksanaan Rencana Induk Penelitian beserta estimasi kebutuhan 
dana dan pendanaannya sebagai berikut. 
5.1. Strategi Pelaksanaan RIP 

Dalam Rencana Induk Pengembangan Universitas Islam Madura, telah ditetapkan 
Visi bahwa proses dan kualitas penelitian yang dilakukan oleh segenap sivitas akademika 
Universitas Islam Madura perlu mengacu kepada standar – standar kualitas Nasional dan 
Iinternasional. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang bertugas mengelola dan 
mengembangkan seluruh aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat, Visi LP2M UIM 
adalah “Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan karya-karya unggul untuk 
pengembangan wilayah, pengembangan industri, pembangunan Nasional, dan 
pemberdayaan masyarakat yang berkarakter Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah”. 

Mengacu kepada pencapaian pelaksanaan RPJMN UIM yang bertitik tolak pada 
keperluan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang mendesak bahkan darurat dan 
melihat pada sejarah, kemampuan serta tanggung jawab Universitas  Islam Madura dalam 
memberikan  kontribusi  nyata untuk  mempertahankan  dan meningkatkan peradaban dan 
kemanusiaan, perlu dibuat sebuah langkah strategis yang cerdas dan dinamis bagi kegiatan 
penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Islam Madura. 

Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus penelitian yang dilandaskan 
pada kepakaran  yang dimiliki peneliti Universitas  Islam Madura.  Penelitian yang 
diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah masyarakat dan bangsa. 
Penelitian yang diunggulkan dapat dicapai/ diraih dengan memobilisasi/ menggalang para 
peneliti “militan” dan ilmuwan secara aktif selalu ikut penelitian ilmiah. tanpa henti dan 
berkeyakinan akan dapat memberikan sesuatu hasil. Penelitian yang diunggulkan 
diharapkan dapat menghasilkan “Karya yang layak penting, berkualitas tinggi, dan 
bermanfaat besar bagi peradaban dan kemanusiaan. Sedangkan indicator umum secara 
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realistic adalah karya-karya yang dipublikasikan di Jurnal Nasioanal terakreditasi dan 
Jurnal Internasional terindex serta mempunyai impact factor tinggi. 

Orientasi Program Penelitian Universitas Islam Madura dimulai dari konsolidasi 
internal, pemberdayaan, peningkatan kualitas sampai nantinya ditahun 2020 menjadi 
Unggulan ASEAN sebagaimana tabel  8  berikut. 

Tabel 14. Orientasi Penelitian di Universitas Islam Madura 
Tahun Orientasi Penelitian 

2016-2017 Kondisi Internal 
2017-2019 Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 
2019-2021 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian 
2021-2023 Unggulan Riset Unggulan Tingkat Regional ASEAN 
2023-2025 Unggulan Riset Unggulan Tingkat Regional ASEAN & Dunia 

Untuk mencapai orientasi program Penelitian Universitas Islam Madura menetapkan 
kebijakan pendanaan penelitian melalui penelitian Kompetisi dan penelitian Kompetensi. 
Penelitian kompetisi dilakukan melalui skema penelitian internal UIM maupun eksternal 
dari Simlitabmas Kemenrristek Dikti dan lembaga/institusi lain. Sedangkan penelitian 
kompetensi dilakukan dalam bentuk kluster-kluster/ kelompok penelitian yang mendukung  
4 tema penelitian unggulan UIM. 

Pelaksanaan  RIP Penelitian pada dasarnya sangat  tergantung pada sumber dana 
institusi (UIM) yang dapat diperoleh antara lain dari hibah riset dari swasta, pemerintah, 
kerja sama luar negeri. Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka 
pelaksanaan RIP Penelitian adalah dengan kompetisi murni. Mulai periode 2011 telah 
direncanakan program kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar UIM dan dana 
mandiri UIM. Strategi pembiayaan dari luar UIM meliputi: dana desentralisasi 
Kemenristek Dikti, Kementrian, BUMN, Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri  
serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri UIM terdiri atas dana DPP 
UIM, yang dialokasikan minimal sepuluh persen (10%) pertahun dari keseluruhan 
anggaran UIM. 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, pada tahun 2014 memperoleh alokasi dana 
riset adalah 1 milyar dari Dikti, Kementrian, BUMN, Pemda dan Pemprov, yang dapat 
dibagi-bagi untuk pembiayaan beberapa sub judul penelitian yang sesuai dengan roadmap 
setiap bidang unggulan UIM. Penelitian unggulan perguruan tinggi dibagi dalam empat  
kelompok yaitu:  
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5. Kemandirian Pangan Berbasis Kearifian Lokal. 
6. Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK). 
7. Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan. 
8. Sosial Humaniora, Seni Budaya dan Pendidikan. 

Dalam melaksanakan desentralisasi penelitian mulai dari perencanaan sampai  penanganan 
pengaduan penelitian, LP2M UIM mengacu pada Simlitabmas Kemenristek Dikti, yang 
terdiri dari 6 (enam) komponen, sebagai berikut. 

1) Perencanaan Penelitian  
a. UIM menyusun agenda rencana induk penelitian (RIP) secara multi tahun (5 tahun) 

yang didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung penelitian, ketersediaan 
sumber daya manusia, serta sarana dan  prasarana penelitian. RIP tersebut terdiri 
atas empat (5) bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan  
penelitian   di  UIM. UIM secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian 
yang relevan dan mendukung RIP  sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.  

b. Pola penelitian yang diterapkan UIM adalah Penelitian Hibah Bersaing; Penelitian 
Berorientasi Produk, Penelitian Fundamental, Penelitian Dasar, Hibah Penelitian 
Kerjasama Antar Perguruan Tinggi; Penelitian Unggulan Pusat Studi, Hibah 
Penelitian Tim Pascasarjana, Penelitian Disertasi Doktor; Pengembangan Karya 
Ilmiah Doktor dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), 
Penelitian Kerjasama Antar  Lembaga dan Perguruan Tinggi. 

c. Semua kegiatan pelaksanaan  penelitian UIM mengintegrasikan kegiatan  dengan  
program   pendidikan  pascasarjana  dosen untuk mendapatkan skim Penelitian 
pasca Doktor. 
 

2) Sistem Seleksi Proposal Penelitian 
UIM menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang 
mengandung prinsip - prinsip sebagai berikut : 

a. UIM mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian desentralisasi yang 
diikuti  oleh para dosen atau unit penelitian dengan system kompetisi; 

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

Sebagai perguruan tinggi binaan, proposal penelitian UIM diseleksi secara Nasional 
oleh tim Kemenristek Dikti. 
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3) Pelaksanaan Kontrak Penelitian 
UIM melakukan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Pihak UIM melaksanakan kontrak dengan Kopertis wilayah 7 tentang 
penerimaan dana hibah tersebut; 

b. UIM menyerahkan secara teknis kepada LP2M UIM untuk melakukan 
kordinasi dengan peneliti untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penelitian. 

c. LP2M UIM melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang 
telah dinyatakan lolos seleksi; 

d. Penelitian  dilaksanakan  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditetapkan 
pada setiap tahun anggaran; 

 
4) Pemantauan dan Evaluasi 

a. UIM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 
dilapangan;  

b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan  oleh  tim  reviewer internal UIM 
dengan standart pemantauan dan evaluasi Kemenristek Dikti;  

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

d. LP2M UIM 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 Simlitabmas. 

 
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.). 
 

6) Tindak Lanjut Hasil Penelitian 
a. UIM melaporkan kegiatan dalam bentuk kompilasi hasil penelitian dosen 

setiap tahun sesuai dengan capaian yang dihasilkan;  
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b. UIM melaporkan penggunaan  dana  penelitian  kepada  Kemenristek Dikti 
dan Kopertis 7;  

c. UIM menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan kesepakatan 
kepada Simlitabmas Ristek Dikti;  

d. UIM mewajibkan peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta 
presentasi hasil atau presentasi ke unggulan di tingkat nasional. 

 
5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian di lingkungan UIM disajikan dalam gambar 5 
sebagaimana berikut: 
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Gambar 5. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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1) Tahapan Kegiatan 
a. Pengiriman Proposal 

Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke LP2M 
UIM.  

b. Seleksi Administrasi 
Sebelum dilakukan  penilaian substansial  dilakukan  seleksi administratif yang 
meliputi: kesesuaian proposal dengan RIP UIM, panduan, kelengkapan proposal, 
sistematika, legalitas proposal. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan 
administratif dinyatakan gagal dan tidak disertakan pada seleksi berikutnya.  

c. Seleksi Substansi 
Seleksi dilaksanakan berdasarkan aspek - aspek sebagaimana diatur dalam  
pedoman   penilaian   proposal. Nilai   proposal   yang  tidak mencapai batas 
minimum dinyatakan gagal.  

d. Presentasi Proposal 
Proposal yang lulus dalam seleksi substansial wajib dipresentasikan oleh 
pengusul dihadapan tim reviewer. Presentasi ini akan dijadikan dasar untuk 
menentukan layak tidaknya proposal yang bersangkutan dibiayai. Tim peneliti 
wajib memperbaiki proposal sesuai dengan masukan-masukan tim reviewer.  

e. Penentuan Biaya 
Tahap ini untuk menentukan kelayakan biaya agar penelitian  yang akan 
dilaksanakan dapat berjalan secara optimal.  

f. Monitoring dan Evaluasi  
Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh LP2M UIM.  

g. Penyerahan Laporan Akhir dan Luaran Penelitian 
Tim peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian, softcopy laporan 
penelitian dan artikel ilmiah serta luaran sesuai dengan semua aspek yang 
dipersyaratkan pada KPI penelitian unggulan. 

h. Deseminasi Hasil Penelitian  
Tahap akhir dari kegiatan penelitian adalah deseminasi hasil penelitian yang 
diselenggarakan bersama dengan program lainnya. Pelaksana penelitian wajib 
mempresentasikan hasil penelitian dalam workshop tersebut. 
 
 



 

41 

Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016 

2) Proses seleksi 
Program penelitian dan pengabdian kompetitif sebagai berikut:  

a. Tahap seleksi administrasi, menyangkut kelengkapan dan pemenuhan 
persyaratan umum dan administratif (meliputi kelengkapan proposal, format 
proposal kelayakan biaya penelitian, dll). 

b. Tahap seleksi substansi yang dilakukan oleh tim penilai meliputi: kelayakan 
proposal, originalitas,  kemanfaatan penelitian, kelayakan tim pengusul. 
Keputusan yang disepakati oleh tim reviewer melalui keputusan Ketua LP2M 
bersifat final yang tidak dapat di ganggu gugat. Proses pengusulan dan 
pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar/ bagan 5 di atas. 

 
5.3. Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan 

Alokasi  anggaran penelitian  UIM  diperuntukkan  secara proposional sesuai dengan 
prioritas penelitian UIM berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian yang telah disusun 
dalam Renstra Penelitian UIM. Mulai periode 2011 telah direncanakan program kegiatan 
penelitian dengan sumber dana dari luar UIM dan dana mandiri UIM.  

Strategi pembiayaan dari luar UIM meliputi : dana desentralisasi Ristek Dikti, 
BUMN, Pemda & Pemprov, pihak Swasta serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan 
dana mandiri UIM terdiri atas dana DPP UIM, yang dialokasikan minimal sepuluh persen 
(10%) per tahun dari keseluruhan anggaran mahasiswa baru UIM. Untuk  mengembangkan  
skema  penelitian yang akan di laksanakan  oleh  Universitas Islam Madura,  maka terdapat 
3 sumber pendanaan penelitian, yaitu hibah penelitian internal yang berasal dari Dana 
Internal Universitas Islam Madura dan hibah penelitian eksternal yang berasal dari instansi 
diluar Universitas Islam Madura seperti Kemenristek Dikti, Kementerian Pertanian, dan 
Industri serta Mandiri.  

Untuk mencapai visi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas 
Islam Madura yaitu : “Menjadi lembaga yang unggul, terpercaya, dan mandiri di bidang 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menghasilkan karya-karya 
unggul untuk pengembangan wilayah, pengembangan industri, pembangunan Nasional, 
dan pemberdayaan masyarakat yang berkarakter Islam Ahlus Sunnah Wal-Jamaah”, 
sudah pasti memiliki konsekuensi kebutuhan dana untuk pelaksanaan penelitian. 

Jumlah dana yang diperoleh dari sumber eksternal walaupun masih sedikit, namun 
demikian Universitas Islam Madura melalui Lembaga Penelitian dan  Pengabdian   
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Masyarakat  terus  berupaya  untuk meningkatkan perolehan sumber dana penelitian yang 
berasal dari luar Universitas Islam Madura.  Berdasarkan estimasi yang mengacu kepada 
kelompok penelitian yang ada dilingkungan Universitas Islam Madura, maka dapat dibuat 
estimasi kebutuhan dana penelitian untuk tahun 2016 sebagai berikut (dalam Juta):  

1. Ter-administrasi LP2M UIM        54 
2. Melalui Blockgrant Fakultas     15 
3. Mandiri       10 
4. Mhsw (skripsi)        5 

Total (Rp)      84  Juta 
Selain sumber - sumber pendanaan penelitian internal yang bersifat rutin. di atas, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Madura mencoba 
mengidentifikasi sumber - sumber pendanaan tambahan baik yang berasal dari instansi di 
luar Universitas Islam Madura maupun dari Perusahaan  yang melaksanakan hibah 
kolaborasi di luar skema hibah Universitas Islam Madura. 
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BAB VI  
PENUTUP 

Berdasarkan pelaksanaan RIP UIM yang tertuang dalam Bab V di atas, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Madura (LP2M UIM) 
menjabarkan keberlanjutan RIP penelitiannya sebagai berikut. 
6.1. Keberlanjutan Rencana Induk Penelitian  

Universitas Islam Madura bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan program 
penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen RIP, dengan 
dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar lingkungan UIM. 
Dukungan tersebut dapat  berwujud berupa kebijakan, sarana prasarana serta sumber daya 
manusia yang ada di lingkungan UIM. Dalam perspektif jangka panjang, RIP UIM disusun 
sebagai dasar upaya pengembangan Pusat Keunggulan agar supaya kemampuan revenue 
generating yang ditumbuhkan melalui skema spin off. 
6.2. Ucapan Terima Kasih 

Semoga dengan adanya RIP ini dapat menjadi panduan para dosen/peneliti di UIM 
agar produk-produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan lebih 
berdaya guna, baik bagi masyarakat, industri, dan bagi Universitas Islam Madura dalam 
upaya menjadi Word Class University. 

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya disampaikan kepada tim penyusun RIP UIM 
sebagaimana berikut:  

1. Penanggung Jawab:  
 Ahmad, S.Ag., M.Pd (Rektor UIM) 

2. Ketua: 
 Dr. Buhari, S.Sos., M.Si (Ketua LP2M UIM) 

3. Sekertaris: 
 Arin Wildani, S.Si., M.Si 

4. Ketua Pelaksana: 
 Dr. Hozairi, S.ST., MT 

5. Sekertaris Pelaksana: 
 Miftahul Walid, S.Kom., MT 
 Ahmad Wiyono, S.Pd 
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