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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Dasar Pemikiran 

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana adalah salah satu dari sedikit fakultas 

filsafat di Jawa Timur. Sebagai perguruan Tinggi, STFT Widya Sasana juga berusaha 

mengemban tridharma perguruan tinggi, termasuk penelitian di bidang filsafat yang 

tergolong masih langka. Untuk lebih memberikan arah dan kebijakan yang jelas tentang 

pengembangan penelitian di STFT Widya Sasana, disusunlah Rencana Induk Penelitian 

(RIP) tahun 2016-2020. Rencana Induk Penelitian ini akan dijalankan secara bertahap 

sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja pusat penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat STFT Widya Sasana dengan melibatkan seluruh unit-

unit pendukung dan sumber daya dalam pelaksanaannya. Road map penelitian dalam ini 

disusun berdasarkan kinerja penelitian dosen STFT pada tahun terakhir (2015) dengan 

payung penelitian pada masing-masing rumpun bidang filsafat.  

Peta jalan penelitian yang akan diusulkan dalam RIP diharapkan dapat menjalankan 

program penelitian yang dibutuhkan oleh STFT Widya Sasana dengan melihat analisa dan 

hasil evaluasi diri institusi dalam hal pengembangan penelitian. Penelitian unggulan tersebut 

diharapkan juga dapat menyatukan sebagian besar pengembangan bidang penelitian Seklah 

Tinggi yang dirangkum dalam RIP. Beberapa  permasalahan  dalam  pengelolaan  

penelitian, kekuatan sumber daya peneliti, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang 

penelitian serta produk penelitian yang akan dihasilkan menjadi tolak ukur pengusulan RIP 

di dalam Sidang Senat STFT Widya Sasana.  Penelitian unggulan yang diusulkan dalam RIP 

harus dapat dilaksanakan oleh sebagian besar dosen yang memiliki kompetensi dan bidang 

keilmuan yang bersifat multi disiplin, dengan pentahapan merumuskan topik penelitian 

utama, kemudian dijabarkan menjadi sub-topik penelitian dengan lintas multi disiplin. 

Tujuan dari RIP ini harus dapat menjawab permasalahan pengelolaan dan 

pengembangan penelitian di tingkat Sekolah Tinggi, seperti memberikan arah kebijakan 

pengembangan penelitian ke depan, kajian dan topik penelitian yang akan dikembangkan, 

target dan sasaran kegiatan penelitian STFT Widya Sasana.  
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Penyusunan dokumen RIP ini didasarkan pada dokumen rencana strategis STFT  

Widya Sasana tahun 2013-2017 dan keputusan senat tentang pengembangan penelitian di 

STFT Widya Sasana. Adapun visi-misi STFT Widya Sasana adalah sebagai berikut:  

 

Dalam misi STFT tersebut dicantumkan komitmen sekolah tinggi ini untuk mengadakan 

penelitian filsafat teologis yang kontekstual. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga 

dapat disumbangkan dalam pengabdian masyarakat dalam suasana persaudaraan sejati. 

Sementara tujuan diselenggarakannya STFT Widya Sasana adalah sebagai berikut:  

 

Visi STFT Widya Sasana: 
 

 STFT, sebagai Perguruan Tinggi swasta Katolik, membentuk sarjana-sarjana 

bijak 

 yang peka akan realitas dan kebenaran 

 yang mampu merefleksikan iman kristianinya secara kontekstual; 

 yang menjadi pelayan Gerejawi yang handal 

 

Misi STFT Widya Sasana: 

 

 Menyelenggarakan pendidikan filsafat teologi demi 

memajukan nilai-nilai kemanusiaan universal 
 Mengembangkan penelitian filsafat teologi yang 

kontekstual 
 Mewujudkan pengabdian masyarakat dalam 

persaudaraan sejati 

Tujuan STFT Widya Sasana: 

` 

Sebagai kegiatan konkrit untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan STFT 
menyelenggarakan Program Studi Filsafat Keilahian, jenjang program 
Sarjana Strata Satu (S-1) Filsafat dapat dirinci sebagai berikut :  

 Melakukan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam bidang 
filsafat teologi; 

 Melakukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu filsafat 
teologi; 

 Melaksanankan pengabdian kepada masyarakat; 
 Melaksanakan pembinaan civitas akademika dan hubungan 

dengan lingkungan agar peserta didik menjadi sarjana yang 
handal di bidang filsafat teologi [bdk. Statuta ps.3 (3)] 
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Rencana Induk Penelitian STFT Widya Sasana mengacu kepada aspek pengembangan 

Tridharma Perguruan Tinggi dan kerjasama institusi. Rencana strategis tersebut harus 

berorientasi program dengan mempertimbangkan perbaikan kinerja dari waktu  ke waktu. 

Rencana strategis juga memperhatikan aspek keterjangkauan artinya rencana strategis 

harus dapat  diimplementasikan dalam kurun waktu tertentu. 

Dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran,  pada tahun 2016-2020 PPPM 

STFT Widya Sasana Malang telah menetapkan agenda riset di lingkungan Sekolah Tinggi 

berjudul “Revolusi Mental Meningkatkan daya saing bangsa”. Dari judul tersebut, muncul 

beberapa sub topik penelitian sebagai berikut: 

1. Dialog memperkaya pluralisme. 

2. Menggali nilai-nilai Kearifan Lokal 

3. Masyarakat peduli (simpatik), partisipatif, dan berbagi 

4. Penemuan identitas budaya yang mendukung pengembangan karakter 

5. Pembentukan manusia integral (kepribadian, sosial, dan spiritual) 

Agenda Riset dan Pengembangan IPTEKS STFT Widya Sasana merupakan dokumen 

yang disusun untuk memberikan arah prioritas kegiatan, target dan indikator capaian 

kegiatan pengembangan IPTEKS di lingkungan STFT, dalam suatu proyeksi capaian 

jangka panjang. Agenda Riset dan Pengembangan IPTEKS ini dilaksanakan untuk 

mengakomodasi sumbangan pemikiran yang substantif dari semua Pusat Studi dan 

program studi filsafat agama Kristen di lingkungan STFT Widya Sasana, pemerintah, 

pelaku usaha/industri, Gereja, serta stakeholders terkait. 

 

1.2. Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola kegiatan penelitian 

berdasarkan pada 8 (delapan) standar yang ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan  

Pengabdian kepada  Masyarakat (Dit.Litabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan meliputi: 

a) Standar hasil, 

 Hasil penelitian di STFT Widya Sasana harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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 Hasil penelitian mahasiswa STFT Widya Sasana Malang harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di 

STFT Widya Sasana Malang, 

 Hasil penelitian harus dievaluasi sehingga dapat ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke 

waktu. 

 Hasil penelitian di bawah koordinasi STFT Widya Sasana yang tidak bersifat rahasia, 

tidak menganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib 

disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/ atau cara lain 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, terutama 

masyarakat ilmiah. 

 STFT Widya Sasana mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian 

dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku di STFT Widya Sasana 

 Untuk mendorong pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten para 

dosen, STFT Widya Sasana harus memiliki tim HKI. 

 Untuk memperoleh dukungan dan/atau dana publikasi hasil penelitian STFT Widya 

Sasana harus membangun kerjasama dengan pihak lain.  

b) Standar Isi,  

 Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan 

penelitian terapan. 

 Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa 

penjelasan ataupenemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, 

atau postulat baru. 

 Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa 

inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, industri, dan / atau pemerintah. 

 Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk 

kepentingan nasional. 

 Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip 

kemanfaatan dan kemutahiran, serta mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 

 Materi penelitian harus menjujung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak 

bertentangan dengan Norma moral, adat-istiadat, etika, hukum, dan nilai-nilai lain yang 

berlaku di Indonesia. 

 Materi penelitian diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) STFT Widya 

Sasana. 
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 Materi penelitian dengan biaya dari sponsor khusus, mengikuti permintaan pemberi dana, 

harus mengikuti peraturan yang berlaku di STFT Widya Sasana Malang, dan sedpat 

mungkin disesuaikan dengan RIP STFT Widya Sasana Malang. 

 

c) Standar proses.  

 Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

 Penelitian oleh dosen tetap seharusnya melibatkan mahasiswa. 

 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas 

akhir, skripsi, dan tesis harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, 

serta memenuhi ketentuan dan peraturan di STFT Widya Sasana. 

 Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak 

dibiayai oleh STFT Widya Sasana, harus dilaporkan kepada PPPM. 

 Proses penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana harus mengikuti tahap-tahap 

yang ditetapkan oleh STFT Widya Sasana, yaitu pengajuan proposal, penyeleksian 

proposal, penandatanganan kotrak penelitian, pelaksanaan penelitian , penyerahan 

laporan kemajuan penelitian, dan laporan akhir penelitian yang disertai laporan keuangan 

penelitian. 

 Kegiatan penelitian dibiayai STFT Widya Sasana hanya boleh dimulai setelah proposal 

penelitian mendapatkan penilaian dan persetujuan dari koordinator penelitian. 

 Kegiatan penelitian yang dibiayai oleh pihak luar STFT Widya Sasana harus menaati 

aturan, dan/ atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan 

dengan peraturan yang berlaku di STFT Widya Sasana. 

 Proses pengajuan dana/angggaran penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana 

mengikuti prosedur yang berlaku di STFT Widya Sasana, yang meliputi pengajuan dana, 

pencairan dana, penggunaan dana penelitian. 

 Penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian. 

d) Standar penilaian, 

  Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian 

dan harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 

 Penelitian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus dikaji oleh tim penilai yang 

ditunjukkan (peer reviewer) yang sesuai dengan bidang ilmunya. 

 Penilaian terhadap input mencakup:  
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a. Topik yang dipilih harus memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Filsafat 

atau relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan 

bangsa. 

b. Topik penelitian interdisipliner harus bermanfaat untuk tumbuh kembangnya 

kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian yang berorientasi produk yang 

bermanfaat bagi masyarakat. 

 Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada 

prinsip penelitian yang meliputi: 

a. Edukasi, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya; 

b. Objektivitas, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh 

subjektivitas; 

c. Akuntabilitas, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria 

dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan  

d. Transparan, yang merupakan penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses 

oleh semua pemangku kepentingan. 

 Penilaian penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana mengikuti indikator 

penelitian yang tertera dalam Pedoman Umum Penelitian STFT Widya Sasana. 

 Penilaian penelitian yang dibiayai dari luar STFT Widya Sasana mengikuti aturan dari 

pemberi dana dan aturan STFT Widya Sasana. 

 Penilaian terhadap proses penelitian: 

a. Metode yang digunakan harus ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

b. Metode yang digunakan harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 

c. Penelitian harus disertai analisis hasil penelitian yang ilmiah 

d. Data penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. 

 Peneliti harus menggunakan standar buku dengan memperhatikan kesesuaian dengan 

standar isi, standar proses, dan standar hasil. 

 Penelitian harus dilengkapi dengan logbook penelitian. 

 Penelitian terhadap luaran penelitian: 

a. Hasil penelitian bermanfaat bagi IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Hasil penelitian harus transparan. 

c. Pelaporan penelitian harus dikemukakan dengan jujur, rinci, objektif, dan 

komprehensif. 
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d. Standar peneliti, 

 Peneliti wajib memiliki tingkat kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian 

yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan 

tingkat kedalaman penelitian. 

 Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 

a. Kualifikasi akademik, yaitu Ketua Peneliti minimal S2 dan mempunyai jabatan 

akademik minimal Asisten Ahli (AA). 

b. Hasil penelitian yang diseminarkan dan /atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan 

internasional. 

 Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan 

skema penelitian. 

 Standar peneliti untuk penelitian yang dibiayai pihak luar mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh pihak pemberi dana dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang 

berlaku di STFT Widya Sasana. 

 Standar peneliti untuk penelitian yang dibiayai oleh STFT Widya Sasana mengikuti 

ketentuan yang berlaku di STFT Widya Sasana 

 
e) Standar Sarana dan Prasarana, 

 Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana 

yang diperlukan utuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka 

memenuhi hasil penelitian. 

 Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan 

untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi. 

 Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan 

juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

 Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

 STFT Widya Sasana menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung penelitian para dosen menurut kemampuan dan skala prioritas. 

 Peneliti berhak mengajukan pembaharuan sarana dan prasarana penelitian dengan 

mengacu pada prosedur yang berlaku di STFT Widya Sasana 

 Semua peralatan dan bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian menjadi hak milik 

STFT Widya Sasana. 

 Peneliti wajib menjaga keutuhan sarana dan prasarana di lingkungan STFT Widya 

Sasana. Sarana penelitian (alat, ruang, atau sarana lainnya) yang dipinjam atau digunakan 

harus dikembalikan dalam keadaan baik. 
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 Pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan kampus STFT Widya Sasana 

merupakan tanggung jawab PPPM dan didukung oleh STFT Widya Sasana 

 Penggunaan sarana dan prasarana penelitian yang melibatkan peneliti dari luar STFT 

Widya Sasana wajib mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan fakultas /lembaga yang 

bersangkutan dan para peneliti dari luar STFT Widya Sasanawajib mematuhi peraturan 

yang berlaku di lingkungan STFT Widya Sasana. 

 
f) Standar pengelolaan,  

 Standar Pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 

 Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh pusat penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat PPPM yang bertugas untuk mengelola penelitian. 

 Pengelolaan penelitian yang wajib dilakukan oleh PPPM meliputi : 

a. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan RIP STFT Widya Sasana sesuai 

dengan Renstra STFT Widya Sasana 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal penelitian bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); 

c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk memastikan 

penelitian menghasilkan luaran penelitian; 

e. Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian; 

f. Memfailitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmuiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) 

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; 

h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya; dan 

i. Mendokumentasikan /mengarsipkan semua penelitian yang telah dilakukan peneliti 

STFT Widya Sasana 

 Setiap kerja sama penelitian dengan pihak luar seharusnya memiliki perjanjian kerja sama 

antara peneliti/institusi dengan pemberi dana. 

 

 PPPM wajib: 

a. Menyusun dan menggambarkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana 

strategis penelitian STFT Widya Sasana 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu 

internal penelitian; 
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c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 

e. Melakukan diseminasi hasil penelitian; 

f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, 

penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) 

g. Memberikan penghargaan kepada yang berprestasi; dan 

h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 

 STFT Widya Sasana melalui PPPM harus menciptakan sistem penghargaan bagi para staf 

akademik yang telah menghasilkan luaran sesuai peraturan yang berlaku. 

 PPPM harus memiliki agenda penelitian yang berisi antara lain area penelitian yang akan 

dilakukan, tujuan/sasaran, dan dapat pula disertai dengan roadmap dan/atau target 

capaiannya, yang menjadi pemandu bagi peneliti yang melaksanakan penelitian, yakni 

para dosen dan mahasiswa STFT Widya Sasana 

 STFT Widya Sasana Wajib: 

a. Memiliki rancangan strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis 

perguruan tinggi; 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit dan prosedur 

penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi 

ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan 

mutu bahan ajar; 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam 

menjalankan program penilaian secara berkelanjutan; 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam 

melaksanakan program penelitian; 

e. Memiliki panduan tentang kriteria penelitian dengan mengacu pada standar hasil, isi 

dan proses penelitian; 

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program 

kerja sama penelitian; 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, serta spesifikasi sarana 

dan prasarana penelitian; dan 

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam 

menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi; 

g) Standar pendanaan dan pembiayaan, 
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 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber 

dan mekanisme pendanaan dan pembiyaan penelitian. 

 STFT Widya Sasana wajib menyediakan dana penelitian internal yang terdiri dari 

hibah fakultas dan hibah kompetitif PPPM 

 Selain dari anggaran penelitian internal STFT Widya Sasana, pendanaan penelitian 

dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 

 Mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari STFT Widya Sasana mengacu 

pada ketentuan yang berlaku di STFT Widya Sasana. 

 Mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, lembaga lain atau 

masyarakat mengacu pada peraturan dari pemberi dana. 

 Honorarium penelitian dari dana di luar STFT Widya Sasana, di bagi untuk: Tim 

Peneliti 60%, pembawa proyek 5%, yayasan 35%, P3M 10%.  

 Pendanaan penelitian dapat digunakan untuk membiayai: 

a. Perencanaan penelitian; 

b. Pelaksanaan penelitian; 

c. Pengendalian penelitian; 

d. Pemantauan dan evaluasi penelitian; 

e. Pelaporan hasil penelitian; dan 

f. Diseminasi hasil penelitian. 

 STFT Widya Sasana melalui PPPM wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, 

yang digunakan antara lain untuk membiayai: 

a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 

b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan 

c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) sebagaimana 

diatur oleh Surat Keputusan Ketua tentang pemberian insentif untuk publikasi 

karya ilmiah. 

 Anggaran pembiayaan penelitian harus dibuat sewajar mungkin dengan 

memperhatikan jumlah maksimal anggaran yang disediakan STFT Widya Sasana. 

 Hal-hal yang tidak boleh dicantumkan dalam anggaran penelitian dengan dana internal 

STFT Widya Sasana meliputi: 

a. Honorarium peneliti seperti entry data, analisis data, dan penulisan laporan; 

b. Pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan; 
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c. Pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian; dan 

d. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang 

tidak habis dipakai, seperti laptop, printer dan alat perekam. 

 Semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu 

dengan menggunakan rekening Yayasan Widya Sasana 

 PPPM wajib menginformasikan penawaran hibah penelitian kepada dosen 

 Semua penelitian dosen STFT Widya Sasana termasuk penelitian yang didapatkan 

tanpa melibatkan STFT Widya Sasana harus dilaporkan kepada STFT Widya Sasana 

melalui PPPM. 

 

1.3 Rencana Strategis Pengembangan Penelitian Institusi 

Rencana Induk Penelitian STFT Widya Sasana ini merupakan rencana penelitian dan  

pengembangan STFT untuk periode 2016-2020. Rencana Induk penelitian ini didasarkan 

pada renstra STFT Widya Sasana 2013-2017 dalam bidang penelitian, yakni: 

a. Proyek Pengembangan P3M STFT. Proyek pengembangan ini bertujuan untuk: 

 Mendorong, menunjang, mendokumentasikan penelitian-penelitian ilmiah oleh staf 

pengajar STFT Widya Sasana baik masing-masing maupun secara institusional, 

 Mendorong dan mengorganisasikan penelitian bersama anggota staf STFT WS 

 Mengusahakan penerbitan hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa STFT WS 

yang dipandang bermutu 

 Meningkatkan kemampuan staf akademik STFT WS untuk mengadakan penelitian 

 Mengedakan penelitian dan /atau seminar-seminar tentang masalah-masalah yang 

relevan dalam konteks Indonesia 

 Menjalin kerjasama dengan pusat penelitian institusi lain. 

b. Proyek Pengembangan Jurnal Ilmiah Studia Philosophica et Theologica, yang 

bertujuan: 

 Mengusahakan terjaminnya mutus isi, keajgena terbit, dan kelancara pemasaran 

jurnal ilmiah Studia, 

 Mengupayakan jurnal inimenjadi jurnal ilmiah terakreditasi sebelum akhir tahun 



12  

2017 

 Menguapayakan agar jurnal ini menjadi jurnal ilmiah yang menjadi rujukan di bidang 

ilmu filsafat dan ilmu teologi. 

Berdasarkan visi-misi STFT tersebut dan juga proyek rencana strategis institusi STFT 

itu, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke 

depan.  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. 

Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan pengabdian di STFT, maka dibutuhkan adanya suatu strategi. Strategi 

dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang merupakan pijakan dari ragam 

bentuk aktivitas untuk mencapai tataran peningkatan kualitas daya saing STFT Widya 

Sasana. Tema pokok penelitian dan pengembangan STFT Widya Sasana untuk kurun 

waktu 2016 hingga 2020 adalah Revolusi Mental  

Bidang kajian (comfortarea) yang menjadi domain ranah kreatif yang dirancang oleh 

STFT Widya Sasana yang  ditujukan  sebagai  ruang  berkreativitas  dan  inovasi  para  

dosen  dan peneliti  melalui kelompok peneliti (research group) masing-masing. Bidang 

kajian dalam ranah kreativitas dan inovasi itu mencakup 5 ( l i m a ) bidang kajian dalam 

skema riset dasar dan terapan yang meliputi:  

(1) Filsafat Barat,  

(2) Filsafat Timur,  

(3) Filsafat Sosial  

(4) Antropologi, dan  

(5) Filsafat keilahian. 

Dalam rangka penelitian dan pengembangan bidang ilmu di STFT Widya Sasana 

Malang, maka disusun Rencana Induk penelitian unggulan STFT, dan rencana strategis 

pengembangan bidang ilmu. Setiap bidang ilmu merupakan suatu kelompok peneliti 

(research group) baik yang berada di pusat-pusat studi, fakultas,  dan program studi di 

STFT Widya Sasana. 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 kelompok peneliti 

(research group) yang ada di STFT Widya Sasana Malang.  
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

 

Sebagai suatu lembaga  akademik,  STFT Widya Sasana mengemban  misi  dan  cita-

cita  luhur  untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat yang mendukung pembangunan nasional yang selaras dengan falsafah sekolah 

tinggi dengan didasarkan nilai-nilai keilmuan dan kekatolikan. 

Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menggeluti bidang filsafat-teologi, STFT 

Widya Sasana berkewajiban: (1) menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu yang 

dapat memberi kontribusi untuk pembangunan bangsa dan Gereja; (2) mengembangkan 

budaya riset dan menerapkan ilmu 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 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 STFT Widya Sasana dan tuntutan kontribusi 

STFT terhadap pembangunan bangsa  di  atas,  Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat STFT Widya Sasana merumuskan visi, misi,  tujuan, serta sasaran dan strategi 

pencapaian sebagai berikut. 

 

2.1. Visi dan Misi PPPM STFT 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya 

Sasana merupakan suatu unit kerja di bawah Sekolah Tinggi Filsafat Teplogi Widya 

Sasana yang secara legal dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan utama di Pusat Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Filsafat Teplogi Widya Sasana adalah 

melakukan aktivitas Penelitian, Penerapan dan Pengembangan IPTEKS, khususnya di 

bidang filsafat.  
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Usaha untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi Filsafat Teplogi Widya 

Sasana, dan dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut PPM mempunyai visi sebagai 

berikut: 

Visi PPPM 

Civitas  peneliti dalam bidang filsafat yang ilmiah dan handal. 

 

Misi LPPM: 

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian bidang filsafat yang 

interdisipliner dan kontekstual. 

2. Memotivasi konsistensi penerbitan seri filsafat Widya Sasana, Studia 

Philosophica et Theologica dan Forum. 

3. Meningkatkan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui berbagai wadah 

baik dalam skala nasional maupun internasional. 

4. Membuka diri untuk selalu bekerja sama dengan berbagai lembaga penelitian 

dan pemerintah. 

a. Analisis Kondisi Saat Ini di PPPM STFT Widya Sasana 

Dalam menyusun rencana strategis penelitian Tahun 2016-2020, diperlukan analisis 

kondisi internal penelitian satu tahun terakhir sebagai referensi untuk mengetahui capaian 

dan permasalahan yang terjadi. Rencana Induk Penelitian dijabarkan sebagai berikut. 

 

i. Riwayat Perkembangan Penelitian Satu Tahun Terakhir 

1. Perkembangan Penelitian 

Perkembangan penelitian dosen STFT Widya Sasna Malang pada satu tahun terakhir 

menurut rumpun ilmu adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Perkembangan Penelitian STFT Widya Sasana Malang satu Tahun  

Terakhir Berdasarkan Rumpun Keilmuan 

 

No Rumpun Keilmuan Prosentase 

1. Filsafat Barat 25 % 

2. Filsafat Timur 20 % 

3. Filsafat Sosial 15 % 

4. Antropologi 10% 

5. Filsafat Keilahian 30% 

 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa untuk satu tahun terakhir, penelitian dalam 

rumpun ilmu filsafat keilahian lebih  menonjol, disusul dengan penelitian dalam rumpun 

filsafat Barat dan filsafat Timur.  

 

2.2 Prestasi STFT Widya Sasana Malang 

 

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana menempati posisi ke-155 pada 

klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2015. 

Terdapat Dua Prodi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Program 

Magister yang mendapat Akreditasi B (Baik)  dari BAN-PT, dan Program Sarjana Sekolah 

Tinggi Filsafat Teologi pada Tahun 2015 mendapat status akreditasi dari BAN-PT 

peringkat A (sangat baik), nilai ini sangat membanggakan. 

Berikut ini rincian data Prestasi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana 

No Kelengkapan Isian 

1 Jumlah Hibah Kelembagaan DIKTI Tahun 2015 1 

2 Jumlah Hibah Prestasi Kompetisi Kelembagaan 

Tahun 2015 

1 

3 Jumlah Kerjasama Dalam Negeri Tahun 2015 

(Swasta) 

2 

4 Jumlah Kerjasama Luar Negeri Tahun 2015 yang 

dilaporkan ke DIKTI 

1 

5 Jumlah Penelitian Internal Tahun 2015 47 

6 Jumlah Pengabdian Kepada Masyarakat Internal 111 



16 
 

Tahun 2015 

7 Edisi Jurnal Ilmiah Terakhir 2011 

8 Pelatihan Internal PPM 4 

9 Jurnal Elektronik Aktif http:/www.stidiapt.org/ 

10 Jurnal Elektronik Aktif http://www.studiapt.org/ 

 

 

2.2.2. Capaian Rencana Kerja 

Capaian rencana-rencana yang sudah ada dalam kurun waktu satu tahun terakhir 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 Luaran Penelitian Dalam Tahun Terakhir 

No Jenis Luaran 2015 

  

Publikasi Ilmiah 

Internasional - 
Nasional Terakreditasi  

3 

Lokal 53 
 Sebagai       

pembicara 

utama(Keynote 

Speaker)dalam 

pertemuan ilmiah 

Internasional 3 
Nasional 9 
Lokal 

76 

 Artikel termuat dalam Jurnal Ilmiah Ber- ISSN 19 
 HKI: paten, hak cipta dll 8 
 Bahan Ajar 5 
TOTAL 176 

Sumber: Data dan informasi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana 2015 

 

Dari data di atas, yang paling banyak adalah publikasi ilmiah lokal. Setiap tahun STFT 

Widya Sasana Malang mengadakan hari studi tahunan  yang didokumentasikan dalam buku 

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana. Secara regular annual mengajukan tema-tema filosofis 

dan teologis  yang menjadi kebutuhan aktual masyarakat dan Gereja. Selain itu, dosen-

dosen STFT seringkali menjadi pembicara pada tingkat lokal atau dalam gereja lokal, 

nasional dan internasional.   dan pembicara lokal buku ber isbn. Sekarang STFT sedang 

mengupayakan HKI paten dan hak cipta 
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2.2.3 Peran Institusi 

 Institusi sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen STFT Widya 

Sasana. Dukungan tersebut diwujudkan dalam menyediakan dana mandiri bagi penelitian 

para dosen yang setiap tahun termuat dalam seri filsafat dan teologi. Seri filsafat teologi ini 

merupakan kumpulan artikel yang diseminarkan secara nasional dan mendapat tanggapan 

yang bagus dari  masyarakat dan Gereja. Banyak dosen yang terlibat dalam penulisan seri 

filsafat teologi  ini menunjukkan bahwa kinerja penelitian para dosen secara umum cukup 

baik karena mendapat dukungan dari institusi.  

 Para dosen STFT Widya Sasana, juga menjalin kerja sama dengan lembaga gerejani, 

baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Banyak dosen STFT yang terlibat dalam 

kegiatan gerejani dan memberi kontribusi bagi perkembangan gereja lokal, nasional, 

relgional maupun universal. Kerja sama tersebut, tentu membawa keuntungan tersendiri bagi 

para dosen STFT dalam mendanai penelitian yang dilakukan.  

 

 STFT juga sangat mendukung keterlibatan para dosen dalam asosiasi keilmuan seperti 

Asosiasi Dosen Teologi Katolik Seluruh Indonesia (KOLITI), Asosiasi filosof-filolsof 

Katolik Indonesia (AFKI), Himpunan  Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI) dan 

sebagainya.  Lewat asosiasi-asosiasi tersebut, pengetahuan  para dosen STFT dalam bidang 

filsafat dan teologi mendapat pengkayaan dan terus berkembang. 

 Untuk mewadahi kreativitas para  dosen STFT dalam bidang pengajaran, penelitian 

dan pengabdian, institusi menyediakan ruang publik yaitu kesemapatan untuk membicarakan 

berbagai tema terkait perkembangan ilmu filsafat dan teologi  berupa seminar, bedah buku, 

telaah kritis atas karya sastra dan sebagainya.  
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2.2.4 Potensi yang dimiliki STFT Widya Sasana 

 

2.2.4.1 Bidang Riset 

Potensi di bidang penelitian diukur baik oleh jumlah dosen yang terlibat dalam  

penelitian. Penilaian terakhir tersebut menjadi salah satu potensi penting dalam mengukur 

kinerja penelitian di STFT Widya Sasana. Perolehan ini menunjukkan kualitas dosen dan 

atau peneliti di STFT di tingkat regional, nasional dan internasional.  

Sejauh ini banyak dosen STFT Widya Sasana telah mengadakan penelitian dengan 

dana mandiri atau hibah dari Kemenag dan lembaga gerejani. Saat ini para dosen STFT 

juga sedang menjajagi peluang mengikuti hibah penelitian kompetitif dari Ristek-Dikti. 

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya sudah bermunculan proposal penelitian dosen 

STFT yang mendapatkan dana hibah dari Ristek-Dikti maupun lembaga lain. 

Salah satu yang dibuat Pusat penelitian dan Pengabdian masyarakat STFT adalah 

mengikuti aneka pembinaan dan worshop berkaitan dengan proposal penelitian, antara 

lain: 

Tanggal Tempat Kegiatan 

6-7 Maret 2015 LPPM Universitas 

Kanjuruhan Malang 

Worshop dan Klinis 

Proposal Penelitian dan 

Abdimas Dikti Tahun 2015 

12-13 Agustus 2015 LPPM Unika Atmajaya 

Jakarta 

Studi banding mengenai 

pengelolaan administrasi, 

keuangan, pembuatan RIP, 

dan kebijakan-kebijakan di 

LPPM Unika Atma Jaya 

24-26 Nov 2015 Fakultas Kedokteran 

Hewan Unair 

Pelatihan Metodologi 

Penelitian Kualitatif 

1-3 Des 2015 Fakultas Kedokteran 

Hewan Unair 

Pelatihan Metodologi 

Penelitian Kuantitatif 

17 Februari 2015 Kopertis VII Surabaya Workshop Simlitabmas 
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27 Februari 2016 Hotel Gajah Mada Malang Penulisan Proposal 

Penelitian Hibah 

Fundamental dan Hibah 

Bersaing 

24 Oktober 2016 Kuta, Bali Sosialisasi Simlitabmas 

bagi PT klaster Binaan 

 

 

2.2.4.2 Bidang Sumber Daya Manusia 

Sumberdaya manusia pada tingkat perguruan tinggi sangat menentukan terhadap 

kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sumberdaya manusia di STFT Widya 

Sasana terdiri atas tenaga edukatif dan tenaga administrasi. Sinergi antara tenaga edukatif dan 

tenaga administrasi akan sangat menentukan kualitas layanan serta kualitas hasil penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi 

pengembangan IPTEKS dan kesejahteraan masyarakat. Potensi SDM tenaga edukatif di STFT 

Widya Sasana dapat dilihat pada  tabel berikut ini: 

 

Tabel 2.5 Komposisi Tingkat Pendidikan Dosen STFT 

Widya Sasana tahun 2015 

 

No. 

 

Prodi 

Klasifikasi  

Jumlah Guru 

Besar 

S3 S2 S1 

1. S-1 - 4 10 - 14 

2. S-2 4 9 10  23 

Total 4 13 20  37 

 

Berdasarkan tabel diketahui bahwa sebagian besar dosen STFT Widya Sasana 

berlatar belakang pendidikan S3, yaitu sebanyak 46%, 4 orang di antaranya adalah Guru 

Besar. Sementara dosen berpendidikan S2 sebanyak 54%, beberapa orang masih 

menempuh pendidikan S3.  
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2.2.4.3 Bidang Sarana Dan Prasana 

Semua ruang kuliah di STFT Widya Sasana Malang sudah dilengkapi dengan LCD 

projector (=infocus), white board sebagai papan tulis serta semua ruang mempunayai sound 

system yang memadai untuk memaksimalkan proses belajar mengajar. Dosen  dosen dapat 

memutar video atau bahan-bahan lain dari internet untuk memperkaya  bahan ajar.  

 STFT menyediakan ruang kerja untuk semua dosen dan setiap ruangan yang ada 

di fasilitasi dengan komputer dan internet. Hal ini tentu memudahkan para dosen untuk 

mengerjakan atau mempersiapkan bahan pengajaran atau mengadakan konsultasi dengan 

mahasiswa. Dengan demikian, proses komunikasi antara dosen dengan mahasiswa  dapat 

berjalan dengan baik.  

 

2.2.4.3.1 Sarana dan Prasarana Pendukung 

Dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, STFT Widya Sasana Malang menyiapkan sarana dan 

prasarana pendukung yaitu laboratorium religi, perpustakaan, ruang pusat studi, P3M, ruang 

seminar/auditorium dan sebagainya. Sarana dan Prasarana di atas, dapat diakses secara on-

line, areal hot-spot untuk intranet maupun internet,  tentu sangat membantu para dosen dan 

mahasiswa  dalam  mengembangkan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
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Tabel 2.6 Sasaran Kegiatan Litbang beberapa Pusat Studi di STFT Widya 

Sasana  

No Pusat Studi Payung penelitian 

1 Pusat Studi Dialog 

 

Dialog meningkatkan pluralisme. 

 

 

 

agama, dialog dengan  

 

2 Pusat Studi Keluarga Kesejahteraan keluarga . 

3 Pusat Studi Kebudayaan dan 

Kearifan Lokal 

Identitas budaya lokal untuk pengembangan 

karakter.  

4. Pusat Studi Pastoral Pembentukan manusia integral (kepribadian, 

sosial, maupun spiritual).  

 

 Adapun laboratorium pendukung pelaksanaan penelitian di atas adalah 

laboratorium religi tempat pembentukan manusia integral dan laboratorium dialog. 

 

2.2.4.3.2 Sistem Informasi 

STFT Widya Sasana  Malang memiliki sistem informasi yang sangat memadai. 

Manajemen data dan informasi di STFT Widya Sasana  Malang dikelola dan 

dikembangkan oleh lembaga downloading dan uploading . Lembaga ini bertanggung jawab 

juga atas sistem komunikasi, operasional internet, teknologi informasi, sistem informasi, 

manajemen informasi, dll di lingkungan kampus STFT Widya Sasana Malang secara 

menyeluruh. Dalam upaya pelayanan kepada civitas akademika, di lingkungan kampus 

STFT Widya Sasana Malang juga telah disediakan areal hot-spot untuk intranet maupun 

internet. 

Saat ini STFT Widya Sasana  Malang telah memiliki infrastruktur yang dapat 

digunakan untuk mengoptimalkan kegiatan penelitian agar mencapai mutu yang lebih baik, 

yaitu melalui sistem Intranet dan internet. Saat ini gairah melakukan penelitian oleh dosen 

sudah cukup baik, sehingga melaksanakan penelitian telah menjadi kebutuhan bagi hampir 

semua dosen. Pemanfaatan intranet dan internet untuk manajemen penelitian dapat 

mendorong  kelancaran pelaksanaan penelitian, untuk itu perlu lebih dioptimalkan. 
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2.2.4.4 Bidang  Organisasi Manajemen 

2.2.4.4.1 Organisasi Manajemen 

Struktur P3M STFT Widya Sasana Malang perlu dilihat dalam konteks tata kela baru  

STFT Widya Sasana Malang sebagai berikut:   
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 Dari bagan tata kelola di atas, P3M  bertanggung jawab atas  P3M Riset, dan 

P3M Pengabdian. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, P3M menjalin kerja sama atau 

kolaborasi dengan   Pusat Studi, Tim Jurnal Studia, Tim Widya Sasana Publication, Tim seri 

Widya Sasana, Tim Jurnal Forum, dan Tim kursus Teologi. 

 

2.2.4.4.2.Sistem Layanan Penelitian 

Pusat  Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STFT Widya Sasana Malang 

melaksanakan tugas pelayanan bagi peneliti dalam berbagai hal, antara lain : pemberian 

informasi penelitian eksternal yang ditawarkan oleh berbagai lembaga pemberi dana, 

proses pengayaan proposal yang akan diajukan ke pemberi dana, pengiriman proposal 

penelitian eksternal, seminar proposal penelitian, monitoring penelitian, seminar hasil 

penelitian, pendampingan penulisan draft paten hasil penelitian, pendampingan dan 

pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang dihasilkan dari proses penelitian, 

informasi jurnal untuk publikasi ilmiah, pendampingan penulisan publikasi ilmiah, dsb. 

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STFT Widya Sasana Malang, 

setiap tahun mengadakan kegiatan pengayakan proposal yang akan diajukan pada program 

penelitian eksternal. Dalam kegiatan tersebut dilakukan proses pendampingan dalam 

penulisan proposal oleh peneliti senior yang telah ditunjuk dalam wadah kegiatan klinik 

proposal. Proses pendampingan (klinik proposal) tersebut wajib diikuti oleh seluruh 

peneliti. Monitoring penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu disesuaikan 

dengan agenda dan sumber dana yang diperoleh untuk pelaksanaan penelitian.  

Bagi penelitian yang telah selesai pelaksanaannya dan memiliki potensi untuk 

pendaftarn paten, maka dilaksanakan pendampingan proses penulisan draft paten serta 

bantuan pendaftaran HKI. STFT Widya Sasana  Malang juga menyediakan dana internal 

untuk proses pendaftaran paten melalui program Pendaftaran Paten (PPP) dan Program 

Pendaftaran Cipta (PPC). Berbagai kegiatan pelayanan terhadap peneliti tersebut di atas 

dilaksanakan di P3M STFT Widya Sasana Malang  secara terus menerus dan berkelanjutan. 

 

2.2.4.4.2 Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

Tim Penjamin dan pengendalian mutu  STFT Widya Sasana Malang  melakukan 

monitoring dan evaluasi internal pada setiap kegiatan penelitian baik yang didanai secara 

eksternal maupun internal. Tata cara dan mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain : (a) rekrutmen evaluator, (b) 

pelaksanaan proses evaluasi, (c) pelaporan dan (e) tindak lanjut hasil monitoring dan 
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evaluasi. Rekruitment evaluator dilakukan berdasarkan data kelayakan masing-masing 

personal yang ditunjuk sebagai evaluator terhadap kegiatan penelitian   yang akan 

dimonitoring.
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Tim evaluator yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Surat Tugas dari ketua STFT 

Widya Sasana Malang. 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian ditetapkan pada jadwal 

kegiatan penelitian. Proses monev dilaksanakan melalui kegiatan wawancara dengan tim 

peneliti serta mengunjungi tempat pelaksanaan penelitian. Pemeriksaan oleh tim 

monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap log book penelitian, bukti kegiatan penelitian, 

dokumentasi, dan pemeriksaan data-data penelitian. Tim monitoring akan ngevaluasi 

pelaksanaan penelitian, dengan mengisi berita acara monitoring. Selanjutnya hasil evaluasi 

dan  monitoring akan dilaporkan kepada ketua STFT dan lembaga pemberi dana. Hasil 

proses monitoring dan evaluasi internal tersebut akan menentukan kelanjutan pelaksanaan 

penelitian. Bagi peneliti yang digugurkan pelaksanaan penelitiannya akibat kelalaian tim 

peneliti, maka tim peneliti tersebut bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya 

penelitian yang telah diberikan. 

 

 

2.2.5 Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) 

 

Analisa SWOT 

Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness) 

1.Banyak tenaga dosen yang handal. 1. Keterbatasan dana. 

2. Minat dosen dalam penelitian masih tinggi. 2. Konsentrasi para dosen kebanyakan masih 

pada bidang pengajaran. 

3. Perpustakaan yang lengkap untuk 

mendukung penelitian. 

3. Prosentasi terbesar penelitian masih 

penelitian  monodisipliner dengan biaya 

sendiri. 

4. Kerja sama interdisipliner yang baik. 4.Belum  memiliki kesadaran perencanaan 

penelitian jangka panjang. 

5. Memiliki Website 5. Semangat membuat publikasi ilmiah pada 

jurnal terakreditasi nasional maupun 

internasional kurang. 

6.Localareanetwork (IT)  

7. Penguasaan software 6. Kerja sama penelitian antara mahasiswa 

dan dosen kurang. 

8. Memiliki Web Jurnal Studia Philosopica et 

Theologia. 

7. Mahasiswa kurang termotivasi dalam 

bidang karya ilmiah. 
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9. Memiliki Web Forum  

 

Kesempatan (opportunity) 

 

Tantangan (Threat) 

1.Banyak tawaran dari instansi pemerintah 

maupun swasta . 

1. Dana penelitian dari Dikti dan sponsor 

kurang memadai/terbatas. 

2. Banyak permintaan penulisan ilmiah dari 

redaksi jurnal ilmiah dan jurnal populer. 

2. Masyarakat dan pemerintah kurang 

mengetahui hasil penelitian bidang 

humaniora. 

3. Semakin banyak masyarakat percaya 

bahwa pemecahan masalah di masyarakat 

dimulai dari sebuah penelitian. 

- 

4. Kebutuhan lembaga pemerintah dan 

swasta meningkatkan peluang bagi tenaga 

akademik untuk melaksanakan penelitian. 

-  

5.Komitmen pemerintah untuk melakukan 

revolusi mental bagi masyarakat.   

 

 

2.3 Pendekatan Penyusunan Renstra 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian tahun 2016 – 2020 ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, sarana prasarana 
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ataupun analisis SWOT berdasarkan kondisi internal dan eksternal STFT Widya 

Sasana. Rencana Induk Penelitian ini merupakan arahan dan kebijakan STFT Widya 

Sasana dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, baik untuk penelitian  internal 

maupun penelitian eksternal dan pelaksanaanya didukung oleh segenap civitas 

akademika STFT. 

Adapun pendekatan penyusunan renstra secara global dapat dituangkan 

dalam bagan alir sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 Pendekatan Penyusunan Renstra 

2016-2020 

1.Filsafat 

Barat 

2.Antropolo
gi 

3. Filsafat 
Keilahian 

 
Revolusi Mental Meningkatkan Daya Saing Bangsa 

 

Grup 
Riset 

Pusat 
Studi 

Laboratoriu

m 

4.Filsafat 

Sosial 
5.Filsafat 

Timur 

Perpustakaan Rumpun Riset 
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BAB III 

 

GARIS BESAR RENSTRA PENELITIAN STFT WS 

 

Berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT dalam Bab II di atas, Pusat Penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)  STFT Widya Sasana Malang menjabarkan 

berbagai program strategis untuk penyusunan program dan kegiatan penelitian, perlu 

disusun sasaran pelaksanaan dan strategi kebijakan penelitian sebagai berikut. 

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Berdasarkan visi dan hasil evaluasi diri serta analisis SWOT,maka tujuan, dan sasaran 

penyusunan Renstra Penelitian STFT Widya Sasana Malang, adalah sebagaiberikut: 

1. Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Penelitian ini adalah memberikan arah dan 

pedoman bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEKS yang  

dilaksanakan dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia, pusat-pusat kajian dan pusat 

penelitian, fasilitas dan dana yang tersedia dengan memanfaatkan penguasaan Iptek 

sehingga menghasilkan luaran penelitian yang dapat terimplementasi dan bermanfaat bagi 

masyarakat dan industri. Sehingga dengan kebijakan dalam Renstra Penelitian ini 

diharapkan STFT Widya Sasana  Malang akan mempunyai daya saing dan kapasitas 

lembaga untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana Strategis Penelitian tahun 2016 

- 2020 STFT Widya Sasana  Malang akan memberikan arah dan kebijakan untuk mencapai 

tujuan selama 5 (lima) tahun mengenai pelaksanaan penelitian sesuai dengan Renstra 

Universitas. Dalam perspektif jangka panjang, Renstra Penelitian STFT Widya Sasana 

Malang disusun sebagai dasar upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan untuk yang 

memiliki kemampuan revenue generating yang ditumbuhkan melalui skema spin off. 

2. Sasaran 

Secara garis besar, sasaran Rencana Strategis Penelitian STFT Widya Sasana  Malang, 

untuk lima  tahun ke depan adalah : 

a. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Hasil Penelitian 

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah; 

2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan penelitian

dan pengabdian kepada masyarakat; 

3) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian; 
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4) Meningkatkan kuantitas buku ajar, dan perolehan HKI sebagai luaran penelitian; 

5) Meningkatkan kerjasama dengan institusi/lembaga Pemerintah dalam kegiatan 

penelitian; 

6) Menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai dasar dalam kegiatan pengabdian 

yang bias diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di  

masyarakat. 

7) Menyusun dan mengembangkan roadmap penelitian sesuai dengan visi misii 

lembaga, pengembangan ilmu,  dan kebutuhan masyarakat. 

8) Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanan penelitian. 

9) Meningkatkan kinerja dan produktivitas pusat-pusat studi. 

10) Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian unggulan. 

11) Menyediakan prioritas pada riset dasar. 

12) Menyediakan insentif untuk penelitian kompetitif. 

13) Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana penelitian kompetitif. 

14) Memperkuat infrastruktur penelitian. 

b. Peningkatan Publikasi Ilmiah dan perolehan HKI 

1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun karya ilmiah untuk publikasii 

jurnal ilmiah nasional terakreditasi danjurnal internasional. 

2) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun buku berbasis hasil penelitian 

3) Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi 

dan barang ciptaan. 

4) Peningkatan kompetensi paten drafting, HKI, dan desain industry berbasis 

inovasi dan potensi lokal. 

5) Menyediakan insentif desain dan inovasi unggulan STFT Widya Sasana. 

c. Peningkatan perluasan kerjasama 

1) Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/ 

keunggulan STFT Widya Sasana. 

2) Mengembangkan revenue generating unit terpadu dalam pemasaran inovasi/ 

keunggulan  STFT Widya Sasana. 

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, STFT Widya Sasana Malang telah 

merumuskan program strategis serta strategi pencapaiannya, program-program bidang  
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penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, peta jalan (roadmap), beserta topik-topik 

penelitian yang penyusunannya dikoordinasikan dengan rumpun keilmuan. 
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3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja 

Program strategis adalah meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian dan budaya 

penelitian di kalangan dosen dengan banyak melibatkan mahasiswa, meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Pusat  Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat STFT Widya Sasana Malang  untuk pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, 

serta meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat dan industri serta luaran HKI.Untuk melaksanakan program strategis yang 

telah ditetapkan tersebut, maka peta strategi yang dikembangkan secara garis besar 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses 

pelaksanaan penelitian dosen 

2. Penguatan sumber daya, fasilitas, dan sarana prasarana yang mendukung  

kegiatan penelitian 

3. Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Penelitian (SPMP) 

4. Peningkatan dan pengembangan kerjasama untuk memperkuat jejaring penelitian 

baik dalam lingkup daerah/lokal, regional dan nasional maupun internasional. 

 

 

3.2.1 Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 

Pada saat proses implementasi Rencana Strategis Penelitian STFT Widya Sasana 

Malang, pada dasarnya terdapat empat komponen yaitu input (proposal penelitian), 

proses (pengajuan proposal riset, pelaksanaan riset, monitoring dan evaluasi), output 

(publikasi riset, produk riset,paten) dan outcome(kerjasama riset, pemanfaatan hasil riset, 

aplikasi tepat guna, dan citation index) dengan mempertimbangan penguasaan teknologi, 

produk dan pasar. Diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen Rencana 

Strategis Penelitian STFT Widya Sasana  Malang ini menjadi acuan dan mempunyai arah 

penelitian yang jelas. 

Secara garis besar peta strategi implementasi Rencana Strategis Penelitian STFT 

Widya Sasana  Malang, yaitu pengelolaan SDM penelitian, agenda riset, sumber dana dan 

outcome disajikan pada gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 

 

 

3.2.2 Formulasi Strategi Pengembangan 

LPPM STFT Widya  Sasana Malang memfokuskan penelitiannya berdasarkan 

rumpun studi sebagai berikut: Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Keilahian, 

Sosiologi dan Antropologi. 

Kaitan kelima bidang penelitian unggulan tersebut dapat dilihat Bagan Alir 

Renstra Penelitian STFT Widya Sasana Malang  2016-2020 pada gambar 3.2. berikut
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BAB IV 

SASARAN , PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian STFT dalam bab III di atas, 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STFT Widya Sasana Malang 

menjabarkannya dalam berbagai program strategis untuk  penyusunan  program dan 

kegiatan penelitian sebagai berikut. 

 

4.1. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi 

Di STFT Widya Sasana saat ini ditetapkan tema penelitian unggulan: Revolusi Mental 

meningkatkan daya saing bangsa. Dari tema tersebut ditarik topik-topik penelitian yang    

disesuaikan dengan prodi yang ada di STFT, yakni: 

1. Filsafat Barat 

2. Filsafat Timur 

3. Filsafat Sosial 

4. Antropologi 

5. Filsafat Keilahian 

Hasil perumusan bidang unggulan  dibuatkan peta jalan (road map) secara detail  

untuk kurun waktu lima tahun (2016-2020) serta topik-topik  penelitian  yang diperlukan. 

Pada saat proses implementasi Rencana Induk Penelitian STFT Widya Sasana, pada 

dasarnya terdapat empat komponen yaitu input (proposal penelitian), proses (pengajuan 

proposal riset, pelaksanaan riset, monitoring dan evaluasi), output (publikasi riset, produk 

riset,paten) dan outcome (kerjasama riset, pemanfaatan hasil riset, aplikasi tepat guna, 

dan citation index) dengan mempertimbangan penguasaan teknologi, produk dan pasar. 

Diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen RIP STFT ini menjadi acuan dan 

mempunyai arah penelitian yang jelas. 

Topik penelitian unggulan perguruan tinggi STFT disajikan dalam berikut ini,  

yang meliputi kompetensi/ keahlian/ kelimuan, isu strategis ditingkat nasional dan 

internasional, konsep pemikiran, pemecahan masalah dan topik penelitian yang 

diperlukan. 

 

 

 



Rencana  Strategis Penelitian STFT Tahun 2016 - 2020 

34  

 

Perumusan Topik Riset:  Revolusi Mental untuk meningkatkan daya saing bangsa. 

 

Kompetensi 

Keilmuan 

Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang 

diperlukan 

Filsafat Barat 1.Masyarakat  Indonesia 

terdiri atas pluralitas suku 

dan budayanya masing-

masing.  

2.Perbedaan seringkali 

menimbulkan fanatisme, dan 

fundamentalisme. 

3.Konflik sosial seringkali 

menghancurkan sendi-sendi 

kehidupan bersama. 

4.Pemerintah mendukung 

pluralisme  yang tertuang 

dalam Nawacita, 9” 

Memperteguh kebhinnekaan 

dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia melalui 

kebijakan memperkuat 

pendidikan  

kebhinnekaan dan 

menciptakan ruang-ruang 

dialog antarwarga” 

1.Kesetaraan martabat 

walaupun berbeda. 

2. Komunikasi dan 

dialog untuk saling 

memahami. 

3. Pluralitas 

masyarakat sebagai 

modal sosial. 

 

1.Pemetaan 

masyarakat  

berdasarkan pluralitas 

agama,  kebudayaan 

dan situasi sosial 

politik. 

2. Penyadaran akan 

pluralitas dan 

perlunya sikap saling 

menghormati. 

3.Perjumpaan 

memudahkan kerja 

sama. 

4. Memperkuat 

fondasi sosialitas dan 

keberagaman bangsa 

Indonesia dari sudut 

pandang filsafat 

Indonesia. 

Dialog 

memperkokoh 

pluralism 

Filsafat  Timur 1.Disorientasi  budaya  

2. Pengaruh globalisasi  

3.Penghargaan  UNESCO 

terhadap kebudayaan lokal . 

4.Ajakan pemerintah lewat 

program Nawacita 8  tentang  

revolusi karakter lewat 

penataan kurikulum 

pendidikan nasional. 

 

1.Manusia dibentuk 

oleh budayanya. 

2. Nilai-nilai positif 

dalam kearifan lokal 

yang bisa mengimbangi 

ekses negatif budaya 

modern. 

3. Pembatinan nilai-

nilai kearifan lokal 

memantapkan orang 

dalam menghadapi 

tantangan. 

1.Menggali dan 

mengkritisi nilai-nilai 

kearifan lokal . 

2. Sosialiasi nilai-

nilai kearifan lokal. 

3. Pembatinan nilai-

nilai positif kearifan 

lokal dalam  

kehidupan sehari-

hari. 

 

Menggali nilai-nilai 

kearifan lokal  

Filsafat Sosial 1.Masyarakat modern hidup 

dalam semangat  

individualiasme, dan 

1. Kesadaran sebagai 

mahluk sosial. 

2. Hidup bermakna 

1. Pemetaan 

fenomena 

kesenjangan sosial 

Masyarakat peduli 

(simpatik), 

partisipatif  dan 
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konsumerisme,  

2.Munculnya kesenjangan 

sosial antara yang kaya -

miskin, desa- kota, pusat dan 

pinggiran.  

3.Program Nawacita 6 yang 

menekankan  daya saing 

regional dan internasional.   

bagi orang lain.  

3. Meningkatkan 

Indonesia Pintar, 

Indonesia Kerja dan 

Indonesia Sejahtera  

(Bdk. Nawacita, 5).  

2.Mengembangkan 

semangat peduli dan 

berbagi dalam 

masyarakat. 

2. Terwujudnya 

Keadilan sosial bagi 

semua 

berbagi.  

Antropologi -Manusia Indonesia dibentuk 

oleh budaya Pop yang 

menekankan citra dengan 

jaringan sosial terhubung 

sebagai sarana. 

-Karakter Manusia Indonesia 

dalam program Nawacita 5 “ 

Indonesia kerja, pintar dan 

sejahtera”. 

-Manusia dipengaruhi 

oleh budaya. 

-Manusia harus kritis 

terhadap budayanya. 

-Manusia  mengatasi 

budaya sehingga cita-

cita Indonesia kerja, 

pintar  dan sejahtera 

terwujud.  

1.Identifikasi budaya 

dan kebisaan manusia 

yang menghambat 

kemajuan. 

2.  Keberanian untuk 

memilih nilai-nilai 

yang mendukung. 

3. Internalisasi nilai-

nilai. 

Penemuan identitas 

budaya   yang 

mendukung 

pengembangan 

karakter. 

Filsafat 

Keilahian  

1.Revolusi karakter bangsa 

bebas korupsi (Bdk. 

Nawacita, 4). 

2.Produktivitas dan daya 

saing. 

3.Nilai-nilai seperti  

kejujuran, tanggung jawab, 

pelayanan, transparansi  

kurang mendapat perhatian.   

4.Tawaran Kurikulum 

Nasional yang menekankan 

revolusi karakter bangsa.  

1.Manusia bertanggung 

jawab atas 

keputusannya  dan 

memilih yang baik dan 

benar. 

2. Kesatuan antara kata 

dan perbuatan. 

3.Kreatif. 

4.Kerja sama 

1.Identifikasi nilai-

nilai yang 

menghmabt 

kemajuan diri. 

2. Internaliasi nilai. 

3. Memotivasi untuk 

lebih kreatif. 

Pembentukan 

Manusia integral 

(kepribadian, sosial,  

dan spiritual)  
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4.2. Sasaran dan Program Strategis Utama 

Berdasarkan pada pencapaian visi misi STFT Widya Sasana dan PPPM, maupun 

berdasarkan analisa SWOT, perlu dibuat langkah strategis yang dinamis dan 

berkesinambungan antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk  

mendukung upaya pencapaian tersebut, program jangka pendek yang harus dilakukan 

adalah riset yang bersifat multi disiplin ilmu atau lintas program studi dengan mengkaji 

pada ketepatan tema-tema dan topik-topik penelitian yang ada di penelitian unggulan 

perguruan tinggi di STFT Widya Sasana Malang. 

Untuk merealisasi kegiatan riset yang bersifat interdisiplin ilmu melalui kolaborasi 

antar rumpun ilmu. 

 

Sasaran : 

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan bidang unggulan sampai 

tahun 2020, adalah: 

a. Tercapainya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi

 dan produktivitas penelitian; 

b. Mewujudkan keunggulan penelitian STFT Widya Sasana  Malang; 

c. Meningkatkan daya saing STFT Widya Sasana  Malang di bidang penelitian 

pada tingkat nasional dan internasional 

d. Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk: peningkatan jumlah 

penelitian, peningkatan kegiatan penelitian itu sendiri, kompetens peneliti, 

perolehan HKI, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian; 

e. Tercapainya penguatan jaringan melalui jalinan kerjasama antar peneliti 

dengan institusi, baik swasta maupun pemerintah. 

 

Program strategis : 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dan pubikasi ilmiah melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk 

memperoleh hibah penelitian dan pengabdian; 

b. Perlu sistem penghargaan (insentif) untuk karya penelitian, pengabdian dan karya 

ilmiah lain; 

c. Mengembangkan dan memelihara upaya-upaya untuk menjalin kerjasama di 

bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 
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d. Identifikasi hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang mempunyai

 peluang mendapatkan HKI; 

e. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 

4.3. Pengukuran Kinerja 

Indikator kinerja penelitian meliputi, jumlah kegiatan penelitian khususnya dengan 

sumber pendanaan internal dan prosentase dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian 

mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Akan tetapi peningkatan kegiatan penelitian 

belum mempunyai korelasi langsung dengan hasil peningkatan karya ilmiah dosen dalam 

bentuk publikasi di jurnal nasional maupun internasional maupun buku ajar sebagai bahan 

perkuliahan. 

 

Guna mengukur implementasi dan efektivitas Rencana Induk Penelitian 2016-2020 

di STFT Widya Sasana Malang, diperlukan indikator kinerja baik yang bersifat kuantitatif 

maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, dan outcome. 

1. Capaian terhadap mutu hasil penelitian, yaitu jumlah publikasi meningkat 

(baik nasional maupun internasional); 

2. Capaian terhadap budaya penelitian, yaitu terbangun budaya penelitian di 

STFT Widya Sasana Malang, dan kerjasama penelitian; 

3. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi pendidikan 

sarjana dan pascasarjana di STFT Widya Sasana Malang. 

 

Berikut rencana capaian untuk 5 tahun ke depan seperti pada tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penelitian 6 Tahun Ke Depan 

 

 

No 

 

Indikator Kinerja 

Base 

line 

2015 

 Indikator capaian 

2016 2017 2018 2019  2020 

1 Publikasi 

ilmiah 

Jurnal Internasional - - 1 2 2  3 
Jurnal 

Nasional 

Terakreditas

i 

3 4 5 5 7  8 

Jurnal Lokal 

Tdk 

Terakreditasi 

53 55 57 60 63  65 

2 Sebagai pema- 

kalah pertemu- 

an ilmiah 

Tingkat 

Internasional 

3 3 4 4 5  5 

Tingkat nasional 9 10 12 13 15  17 

Lokal 76 77 78 80 83  85 

3 Pembicara 

utama Key- 

note Speaker) 

dalam perte- 

muan ilmiah 

Internasional - - - 1 1  2 

Nasional - - 3 4 4  5 

Lokal - - 3 5 7  8 

5 Hak Atas Ke- 

kayaan Inte- 

lektual(HKI) 

Paten - - - 2 3  5 
Hak cipta 8 10 10 12 12  15 

Desain produk        

6 Teknologi tepat guna - - - - -  - 

7 Bahan Ajar (berISBN) 5 5 6 7 9  10 
8 Jumlah laporan yang tidak 

dipublikasikan 

10 12 14 17 18  20 

9 Jumlah dana kerjasama penelitian 

(dalam Milyar) 

- - 0.5 0.5 1.0  1.5 

10 Angka partisipasi dosen yang 

terlibat dalam Penelitian 

15% 20% 25% 30% 35%  40% 

 

 

 

 

 

 

 

 



39  

4.5 Strategi Pencapaian KPI (Key Performance Indikator) 

1. Pemeran Kunci (Key Players) 

Pemeran kunci dalam pencapaian target penelitian di STFT ada dua komponenya itu 

komponen internal dan komponen eksternal. 

a. Komponen internal adalah: 

1) Kelompok kajian dosen dalam hal ini disebut sebagai Kelompok Peneliti 

(Research group) dan atau Pusat Studi 

2) Manajemen STFT  termasuk didalamnya adalah pola penganggaran, sistem 

informasi, dan administrasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

3) Mahasiswa. 

b. Komponen eksternal: 

1) Institusi Pemerintah, termasuk Dikti, Ristek, Lembaga Riset, dan Pemerintah 

Daerah, 

2) Mitra (industri, dll) 

Masing-masing Program Studi dan Pusat Studi harus dapat mendefinisikan secara cermat 

kelima komponen tersebut, kemudian menggambarkan hubungan antar komponen dalam 

wujud Kuadran Strategis Perguruan Tinggi/PusatStudi. 

2. Strategi Pencapaian Indikator Kinerja 

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan, bahwa tujuan peningkatan kualitas dan daya 

saing penelitian STFT akan di gapai melalui tiga strategi utama sebagai berikut: 

a. Kelompok Peneliti (Research Group) 

Kelompok Peneliti atau Research Group disingkat (KP/RG) merupakan ranah 

kreativitas kolektif kelompok dosen dengan minat kajian spesifik yang serumpun. Karena 

seorang akademia dapat memiliki lebih dari satu minat kajian, maka seorang dosen dapat 

menjadi anggota dan aktif di lebih dari satu KP/RG. Kata kuncinya  adalah : (i)Fusi 

intelektual, dan (ii)Riset dasar murni dan Riset terapan industri (Kuadran Bohr dan Pasteur). 

Fusi intelektual mengandung pengertian bahwa  RG melakukan kajian ilmiah  dan 

inovasi baik bersifat spesifik maupun multi disiplin. Dalam perspektif keanggotaan, RG 

dapat merupakan kelompok dinamik yang bersifat lintas jurusan, fakultas, universitas, atau 

bahkan lintas negara. Berkait dengan hal ini, maka masing- masing  Program Studi/ Pusat 

Studi diwajibkan untuk mengembangkan   RG 
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sesuai dengan potensi pada masing-masing. Berdasarkan hal tersebut kemudian 

Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi mengembangkan Ranah Komulatif Inovasi 

(RKI) Jurusan atau Pusat Studi yang dibangun di atas fundamen aktivitas RG. RKI 

inilah yang kemudian menjadi focus investasi untuk menjadi unggulan Jurusan/  

Pusat Studi/ Program Studi. Agar tujuan dan indikator keberhasilan RKI dapat 

terpenuhi, makan keberadaan roadmap bersifat mutlak dan penyusunannya 

(roadmapping) menjadi tanggung jawab Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi. 

Sebagai bagian dari sebuah Jurusan/ Program Studi/ Pusat Studi, maka 

masing- masing KP/ RG juga bertanggung jawab tidak saja pada penyelenggaraan 

penelitian strategis, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan kerjasama, 

namun juga menyentuh layanan akademik yang lain. Selengkapnya adalah sebagai 

berikut, 

1) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian strategis dengan secara ketat 

mengacu ke pada roadmap Jurusan dan atau Pusat Studi, 

2) Pengembangan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat, 

3) Pengembangan bahan ajar dan penyelenggaraan perkuliahan mata kuliah 

pilihan yang secara spesifik berkait dengan masing - masing KP/ RG, 

4) Dukungan dan pengembangan akses untuk keterlibatan mahasiswa dalam 

penyelenggaraan penelitian. 

b. Pola Pembiayaan Kompetisi 

Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka internasionalisasi  penelitian 

STFT Widya Sasana  adalah pola pembiayaan kompetitif berdasarkan sumber dana, dan 

jenis penelitian, yang meliputi: 

1) Sumber Dana 

Mulai periode 2012 telah direncanakan program kegiatan penelitian dengan 

sumber dana dari luar STFT  dan dana mandiri STFT. Strategi pembiayaan dari luar 

STFT meliputi : dana desentralisasi DIKTI, Menristek, Swasta, Kerjasama dalam 

negeri dan luar negeri serta sumber dana lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri 

STFT terdiri atas dana DPP, yang di alokasikan minimal sepuluh persen (10%) per 

tahun  dari keseluruhan anggaran STTFT. 

Strategi pembiayaan penelitian dana mandiri dilakukan dengan maksud untuk 

mencapai beberapa tujuan: 
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a) Menciptakan atmosfir yang kondusif bagi kegiatan penelitian di  STFT. 

b) Memacu seluruh tenaga pendidik STFT  berpartisipasi dalam kegiatan 

penelitian, baik dalam penelitian maupun dalam kegiatan pengembangan dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset berserta luarannya yang 

terdeseminasi dengan baik, berupa publikasi ilmiah, paten dan HAKI, serta 

memberikan kontribusi   riil   bagi   kelompok   masyarakat  yang 

membutuhkan. 

d) Mengimplementasikan roadmap penelitian di lima (5) bidang, dengan sasaran 

tercapainya percepatan hasil penelitian dan peningkatan kualitas dan daya saing 

ditingkat global, serta menyediakan solusi bagi permasalahannya tayang 

dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. 

e) Sinkronisasi kegiatan tri darma khususnya ranah pendidikan, baik di tingkat S1, 

S2, dan dengan kegiatan penelitian yang berlangsung di lingkungan STFT. 

2) Jenis Penelitian 

Demi mencapai tujuan Renstra penelitian STFT, skema kegiatan penelitian dibagi ke 

dalam beberapa kategori yaitu: 

a) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, penelitian unggulan mempunyaisi 

fattop down, dimaksudkan untuk mengembangankan bidang ilmu unggulan 

STFT melalui KP/ research group sesuai Renstra Penelitian STFT, setiap bidang 

ilmu unggulan merupakan suatu grup penelitian yang didukung oleh Pusat Studi 

dan laboratorium yang bekerja dalam lingkup bidang ilmu yang sama atau 

berhubungan. Formatusulan, pelaporan, dan evaluasi mengikuti Sistem 

Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) atau Program Riset 

Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS Kementrian Negara Riset dan 

Teknologi). 

b) Penelitian Pengembangan, Penelitian Pengembangan mempunyai sifat bottom 

up, dimaksudkan untuk mendorong minat peneliti STFT yang belum pernah 

mendapatkan dana pendukung penelitian, guna meningkatkan pengalamandan 

rekam jejak peneliti untuk siap bersaing dijenjang dan kategori penelitian dengan 

kategori dana yang proporsional, baik di dalam maupun diluar negeri. 

Mendorong pengembangan bidang keahlian khusus dari peneliti ± peneliti 

STFT, serta mewadahi dan menciptakan pengembangan penelitian strategis yang 

belum terwadahi    dalam  kegiatan  Penelitian  Unggulan.  Penelitian  Unggulan 

Rintisan 
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dibagi dalam beberapa kelompok penelitian yaitu : Penelitian pengembangan  

ilmu, Penelitian berbasis Produk, Penelitian Hibah Bersaing,  Penelitian 

Fundamental atau Penelitian Dasar Keilmuan, Hibah Penelitian Kerjasama Antar 

Perguruan Tinggi, Penelitian Unggulan Pusat Studi, Hibah Penelitian Tim 

Pascasarjana, dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri/ RAPID. Format 

usulan, pelaporan, dan evaluasi mengikuti format Program Penelitian Dit. 

Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional dan penelitian internal STFT. Alokasi 

pendanaan jenis penelitian  pengembangan  menggunakan  dana  desentralisasi  

dan mandiri DPP STFT, bersifat kompetisi murni. Luaran dari jenis penelitian  

ini  adalah  publikasi  ilmiah,  buku ajar, teknologi tepat guna dan paten. 
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BAB V 

 

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN UNIT KERJA 

 

Berdasarkan garis besar rencana strategis penelitian, sasaran, program strategis dan 

indikator kinerja dalam Bab III dan IV di atas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (P3M)  STFT Widya Sasana  Malang  menjabarkan berbagai  program 

strategis untuk pelaksanaan Renstra Penelitian beserta estimasi kebutuhan dana dan 

pendanaannya sebagai berikut. 

 

5.1 Strategi Pelaksanaan Renstra Penelitian 

 

Dalam  RIP  STFT Widya Sasana  Malang  2011  -  2015,  telah  ditetapkan visi dan 

misi P3M.  Visi ini adalah bahwa proses dan kualitas penelitian yang dilakukan oleh segenap 

sivitas akademika STFT Widya Sasana  Malang perlu mengacu kepada standar - standar 

kualitas nasional dan internasional. Oleh karena itu, sebagai unit kerja yang bertugas 

mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat, 

STFT berusaha mewujudkan Revolusi Mental untuk meningkatkan daya saing. 

Mengacu kepada pencapaian pelaksanaan RPJMN 2005 - 2025 yang bertitik tolak 

pada keperluan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang mendesak bahkan darurat dan 

melihat pada sejarah, kemampuan serta tanggung jawab STFT Widya Sasana Malang 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 STFT Widya Sasana  Malang. 

Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus penelitian yang dilandaskan 

pada kepakaran yang dimiliki peneliti STFT Widya Sasana Malang. Penelitian yang 

diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah masyarakat dan bangsa.  

Orientasi Program Penelitian STFT Widya Sasana  Malang dimulai dari 

konsolidasi internal, pemberdayaan, peningkatan kualitas sampai nantinya ditahun 2019 

menjadi Unggulan ASEAN sebagaimana tabel  5.1 berikut. 

Tabel 5.1.Orientasi Program Penelitian di STFT Widya 

Sasana Malang 

Tahun Orientasi Penelitian 

2014 - 2015 Konsolidasi Internal 

2015 - 2017 Perberdayaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia 

2017 - 2019 Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian 
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2019 - 2022 Peningkatan status penelitian menjadi mandiri. 

2022 - 2025 Unggulan Riset Tingkat Nasional. 

 

Untuk mencapai orientasi program Penelitian STFT Widya Sasana Malang 

menetapkan kebijakan pendanaan penelitian melalui penelitian Kompetisi dan penelitian 

Kompetensi. Penelitian kompetisi dilakukan melalui skema penelitian internal STFT 

maupun eksternal dari Litabmas Dikti dan lembaga/institusi lain. Sedangkan penelitian 

kompetensi dilakukan dalam bentuk kluster-kluster/ kelompok penelitian yang 

mendukung 5 tema penelitian unggulan STFT. 

1) Perencanaan Penelitian 

a. STFT menyusun agenda rencana strategis penelitian (Renstra Penelitian) secara 

multi tahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung 

penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana 

penelitian. Renstra Penelitian tersebut terdiri atas lima (5) bidang unggulan yang 

mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di STFT WS. STFT WS 

secara bertahap merumuskan beberapa jenis penelitian yang relevan dan 

mendukung Renstra Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. 

b. Pola penelitian yang diterapkan STFT  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 Kerjasama Antar Lembaga dan 

Perguruan Tinggi; 

c. Semua kegiatan pelaksanaan penelitian STFT  mengintegrasikan kegiatan dengan 

program pendidikan pascasarjana melalui program Hibah Penelitian Tim Pasca 

sarjana. 
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2). Sistem Seleksi Proposal Penelitian 

STFT  menyusun pedoman seleksi proposal penelitian desentralisasi yang 

mengandung prinsip - prinsip sebagai berikut : 

a. STFT mengumumkan secara terbuka kegiatan penelitian desentralisasi yang 

diikuti oleh para dosen dan atau unit penelitian dengansystemkompetisi; 

b. STFT mengangkat tim reviewer internal berdasarkan kompetensi yang dinilai 

dari integritas, rekam jejak (trackrecord) penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang 

dibutuhkan, melalui sistem sertifikasi reviewer; 

3). Pelaksanaan Kontrak Penelitian 

STFT melakukan kontrak penelitian desentralisasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. P3M STFT  melakukan kontrak kerja penelitian dengan ketua peneliti yang telah 

dinyatakan lolos seleksi; 

b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap 

tahun anggaran; 

 

4). Pemantauan dan Evaluasi 

a. STFT  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dilapangan; 

b. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal STFT  dengan  

standart pemantauan dan evaluasi SPMPPT Dit. Litabmas Kementrian Pendidikan 

Nasional; 

c. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar  pertimbangan 

untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya; 

d. P3M STFT Widya Sasana Malang  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 Dit. Litabmas Kementrian 

Pendidikan Nasional. 

5). Pengelolaan Hasil Penelitian 

a. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir 

hasil penelitian; 

b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah  yang  

diseminarkan,  teknologi   tepat  guna, rekayasa sosial,buku ajar, dll.). 
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6). Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

a. STFT Widya Sasana melaporkan penggunaan dana penelitian kepada Dit. 

Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional dan Kopertis 7; 

b. STFT Widya Sasana menyampaikan luaran hasil penelitian sesuai dengan 

kesepakatan kepada Dit.Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional; 

c. STFT mewajibkan peneliti yang hasil penelitiannya terpilih sebagai peserta 

presentasi hasil atau presentasi ke unggulan di tingkat nasional yang 

diselenggarakan oleh Dit.Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional. 

 

5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap  pelaksanaan  penelitian  di  lingkungan  STFT Widya Sasana Malang   

disajikan      dalam  bagan  

5.1 sebagaimana berikut: 
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Bagan 5.1. Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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1) Tahapan Kegiatan 

a. Pengiriman Proposal 

Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke P3M STFT 

Widya Sasana Malang 

b. Seleksi Administrasi 

Sebelum dilakukan penilaian substansial dilakukan seleksi administratif  yang 

meliputi: kesesuaian proposal dengan Renstra Penelitian STFT, 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 P3M STFT WS. 

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. 
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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 P3M  bersifat final 

yang tidak dapat di ganggu gugat. Proses pengusulan dan pelaksanaan penelitian 

dapat dilihat pada gambar/ bagan 5.1 di atas. 

 

5.3. Alokasi Dana Penelitian dan Perencanaan Perolehan 

 

Alokasi anggaran penelitian STFT  diperuntukkan secara proposional sesuai dengan 

prioritas penelitian STFT  berdasarkan hasil pemetaan kinerja penelitian yang telah 

disusun dalam Renstra Penelitian STFT. Mulai periode 2015  telah direncanakan 

program kegiatan penelitian dengan sumber dana dari luar STFT dan dana mandiri 

STFT. 

 

Strategi pembiayaan dari luar STFT Widya Sasana  meliputi : dana desentralisasi 

DIKTI, Menristek, Swasta, Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta sumber dana 

lainnya. Strategi pembiayaan dana mandiri STFT  terdiri atas dana P3M, yang 

dialokasikan minimal sepuluh persen (10%) per tahun dari keseluruhan anggaran STFT. 

Untuk mengembangkan skema penelitian yang akan di laksanakan oleh STFT 

Widya Sasana Malang, maka terdapat 3 sumber pendanaan penelitian, yaitu hibah 

penelitian internal yang berasal dari Dana Internal STFT Widya Sasana  Malang dan 

hibah penelitian eksternal yang berasal dari instansi diluar STFT Widya Sasana  

Malang seperti Kemendikbud-DIKTI, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, 

dan Industri serta Mandiri.  

Untuk mencapai visi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STFT Widya 

Sasana Malang, sudah pasti memiliki konsekuensi kebutuhan dana untuk pelaksanaan 

penelitian. 
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Jumlah dana yang diperoleh dari sumber eksternal walaupun masih sedikit,namun 

demikian STFT Widya Sasana  Malang melalui Pusat Penelitian  dan  Pengabdian 

Masyarakat  terus berupaya untuk meningkatkan perolehan sumber dana penelitian 

yang berasal dari luar STFT Widya Sasana  Malang. 

Berdasarkan  estimasi  yang  mengacu  kepada  kelompok  penelitian  yang     ada 

dilingkungan STFT Widya Sasana Malang, maka dapat dibuat estimasi 

kebutuhan dana penelitian untuk tahun 2015 sebagai berikut (dalam jutaan): 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan estimasi kebutuhan dana penelitian tahun 2015 diatas, maka dapat 

dibuat estimasi kebutuhan dana penelitian hingga tahun 2019 dengan asumsi terjadi 

peningkatan sebesar 10% setiap tahunnya. 

Tabel 5.3 Estimasi Kebutuhan Dana Penelitian 

Tahun Anggaran Kebutuhan Dana Penelitian 

2015/2016 Rp. 45.000.000 

2016/2017 Rp.75.000.000 

2017/2018 Rp.150,000,000,- 

2018/2019 Rp 180,000,000,- 

2019/2020 Rp.200,000,000,- 

 

Selain sumber - sumber pendanaan penelitian internal yang bersifat rutin. di atas, 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STFT Widya Sasana  Malang mencoba 

mengidentifikasi sumber - sumber pendanaan tambahan baik yang berasal dari instansi di 

luar STFT Widya Sasana  Malang maupun dari peneliti STFT Widya Sasana  Malang 

yang melaksanakan hibah kolaborasi internasional di luar skema hibah STFT Widya 

Sasana Malang. 

1. Ter- administrasi P3M-STFT 25 

2. Melalui Blockgrant  PT 5 

3. Mandiri 10 

4. Mhsw (desertasi, thesis, skripsi) 5 

Total (Rp) 45 Juta 
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Proses identifikasi sumber - sumber rencana pendanaan di luar skema hibah STFT 

Widya Sasana  Malang ini dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat STFT Widya Sasana Malang, Pusat-Pusat Studi dan Lembaga yang ada  di 

lingkungan STFT Widya Sasana  Malang. Hasil identifikasi perolehan rencana 

pendanaan penelitian di STFT Widya Sasana  Malang disusun berdasarkan estimasi 

kontribusi peneliti penerima hibah eksternal pertahun (dengan nilai peningkatan 5% 

pertahun). Berdasarkan estimasi diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel 5.4 berikut: 

 

Tabel 5.4. Estimasi Perolehan Pendanaan Eksternal STFT 

Widya Sasana  Malang Tahun 2015 

No Bidang/ 

Unit 

SumberPendanaan Jumlah (Rp) Keterangan 

1. Penelitia

n dan 

inkubator 

Industri 

a. DP2M Dikti±Skema Riset 

 

b. Luar negeri bantuan 

seminar Internasional 

c. Kemenristek 

 

d. PT.Indofood 

e. PT.  Syngenta Sead 

-. 

 

100.000.000 

 

- 

 

- 

 

5 peneliti 

 

- 

2. Pengabdiand 

an Pelayanan 

Masyarakat 

a. Hibah Ditlitabmas Dikti 

b. Mandiri 

 

 

200.000.000 

 

5 Peneliti 

3 Pusat Studi 

dan Lembaga 

Kementerian Agama 

 

150.000.000 

 

2 Peneliti 

 

  

Total Perolehan Rencana Pendanaan 

 

 450.000.000 
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BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan pelaksanaan Renstra Penelitian STFT Widya Sasana Malang  yang 

tertuang dalam Bab V di atas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(P3M)  STFT Widya Sasana Malang  menjabarkan keberlanjutan Renstra penelitiannya 

sebagai berikut. 

 

6.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian 

 

STFT Widya Sasana  Malang bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan program 

penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen Renstra 

Penelitian, dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik dari dalam maupun luar 

lingkungan STFT Widya Sasana . Dukungan tersebut dapat berwujud berupa kebijakan, 

sarana prasarana serta sumber daya manusia yang ada dilingkungan STFT Widya 

Sasana. 

 

Dalam perspektif jangka panjang, Renstra Penelitian STFT Widya Sasana  disusun 

sebagai dasar upaya pengembangan Pusat Keunggulan agar supaya memiliki 

kemampuan revenue generating yang ditumbuhkan melalui skema spinoff. Renstra 

Penelitian STFT Widya Sasana  Malang ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dan 

kolaborasi dari dua  program studi di STFT Widya Sasana  Malang, berdasarkan analisis 

kebutuhan dan tuntutan perkembangan  penelitian  yang   ada  di Ditlitabmas Dikti. 

 

6.2. Ucapan Terima Kasih 

Renstra Penelitian ini kiranya dapat menjadi pedoman arah bagi  para dosen atau 

pun peneliti di STFT Widya Sasana Malang  agar produk -produk penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat yang dilakukan lebih berdaya guna, baik bagi masyarakat, 

dan bagi STFT Widya Sasana Malang.  

Disadari bahwa dalam menyusunan Rencana Strategis Penelitian ini ada banyak 

pihak yang terlibat. Oleh karena itu, Tim Penyusun memberikan penghargaan dan 

mengucapkan terima kasih yang setinggi- tingginya kepada : 



56  

1. Ketua, dan Pembantu Ketua dilingkungan STFT Widya Sasana  Malang atas 

dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Renstra 

Penelitian – STFT Widya Sasana  Malang, 

2. Senat dosen STFT Widya Sasana  Malang, atas dukungannya sehingga dapat 

dilaksanakan Rapat Senat untuk menetapkan Renstra Penelitian – STFT Widya 

Sasana Malang tahun 2016-2020, 

3. Ketua, Wakil Ketua, dan segenap staf di lingkungan Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)  STFT Widya Sasana Malang  atas 

penyediaan data-data yang diperlukan, segala sarana dan prasarana dalam 

penyusunan Renstra Penelitian tahun 2016-2020, 

4. Seluruh tim penyusun Renstra Penelitian – STFT Widya Sasana Malang, atas 

segala dukungannya dalam proses penyusunan hingga proses penetapan Renstra 

Penelitian-STFT  tahun 2016-2020 oleh Senat  STFT Widya Sasana  Malang. 

Dokumen Renstra Penelitian STFT Widya Sasana  Malang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan Renstra Penelitian maka 

pencapaian keberhasilan kegiatan dapat terukur dengan baik. Arah  dan  pengembangan 

penelitian  selalu diupayakan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa. Penelitian 

yang diunggulkan STFT  harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan 

umat manusia. 

Demikian Renstra Penelitian STFT Widya Sasana Malang ini disusun untuk menjadi 

pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di STFT Widya Sasana  Malang. 

 

 

 

Malang, Oktober  2016 

Tim Penyusun 
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