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BAB I. PENDAHULUAN 
 

 

Universitas Indonesia memiliki visi diakui sebagai Universitas Riset yang merupakan pusat unggulan 

ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya. Untuk hal itu pendidikan yang  diberikan diupayakan  

berbasiskan riset yang dilaksanakan oleh para staf pengajarnya. 

Untuk merealisasikan visi tersebut telah dibuat rencana strategis jangka panjang 25 tahunan dan 

pendek untuk periode 5 tahunan. Setiap fakultas dan direktorat bertanggung jawab pada 

keberhasilan pelaksanaan rencana strategis UI sesuai dengan bidang dan pekerjaannya masing-

masing.  

Mengacu pada tema Renstra UI 2007-2012, Rencana Strategis Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat (DRPM) UI 2008-2012 mempunyai  tema “Membangun Universitas Riset Kelas Dunia 

Melalui Penguatan Keunggulan Universitas Indonesia dalam Bidang Riset dan Pengabdian 

Masyarakat” 

Rencana Strategis DRPM UI 2008-2012 adalah suatu proses yang berorientasikan pada hasil yang 

ingin dicapai pada kurun waktu tersebut, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala 

yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, 

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Pencapaian sasaran melalui suatu perencanaan strategis memerlukan suatu pengawasan, baik secara 

eksternal maupun internal. DRPM UI setiap tahun dievaluasi baik dalam melaksanakan kegiatannya 

apakah telah sesuai dengan arah sasarannya maupun dalam kinerjanya. 

Untuk itu, evaluasi diri merupakan sesuatu hal yang sangat penting  bagi keberhasilan pencapaian 

sasaran tersebut. Evaluasi diri berarti menguji kembali semua yang telah dilakukan, sekaligus 

membuat antisipasi dan sikap mawas diri terhadap hal yang mungkin terjadi. Sikap evaluasi diri 

berarti menyadari bahwa mungkin DRPM belum optimal atau belum berjalan pada rel yang benar 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Evaluasi diri diperlukan pula untuk mengetahui posisi 

DRPM UI berada dimana, untuk mengetahui dengan tepat kemampuan, kelemahan, peluang, 

tantangan, kendala dan ancaman yang harus dihadapi bidang riset, mempertanggungjawabkan hasil 

program sebelumnya yang telah dilaksanakan.  Sehingga target dan sasaran yang direncanakan dapat 

diraih dengan sukses. Evaluasi diri diperlukan untuk penyusunan Rencana Induk Penelitian 

Universitas Indonesia 



Dokumen Evaluasi Diri UNIVERSITAS INDONESIA 2011 | 5  

 

BAB II. ORGANISASI PELAKSANAAN PENELITIAN 
 

A. Personalia dan Tugas Pokok & Fungsinya 

 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) UI secara struktural merupakan salah satu 

dari empat direktorat yang dipimpin oleh Wakil Rektor UI bidang Penelitian, Pengembangan, 

dan Kerjasama Industri. DRPM UI dipimpin oleh seorang direktur. Dalam pelaksanaan teknis 

intern harian, direktur DRPM UI dibantu oleh seorang wakil direktur.  DRPM UI memiliki tiga 

subdirektorat yaitu Subdirektorat Riset dan Inkubator Industri, Subdirektorat Pengembangan 

Pusat Riset dan Laboratorium Riset Multidisiplin, dan Subdirektorat Pelayanan dan Pengabdian 

Masyarakat.  Masing-masing subdirektorat dikepalai oleh seorang kasubdit. Dalam pelaksanaan 

teknis harian, masing-masing kasubdit dibantu oleh dua orang staf ahli yang masing-masing 

memiliki beberapa orang staf.  Untuk keperluan dan hal-hal yang umum, DRPM UI memiliki 

seorang Koordinator Urusan Keuangan, Administrasi, dan Umum yang dalam pelaksanaan tugas 

hariannya dibantu oleh beberapa orang staf.  Struktur organisasi DRPM UI secara lengkap dapat 

dilihat pada Gambar 2.1.   

 

 
Gambar 2.1. Struktur Organisasi DRPM UI 

 

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing personalia yang ada di DRPM UI diatur secara 

tertulis dalam buku pegangan manual DRPM UI yaitu buku Struktur Organisasi, Uraian Tugas, 



Dokumen Evaluasi Diri UNIVERSITAS INDONESIA 2011 | 6  

 

dan Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun oleh seluruh staf dan pimpinan DRPM UI 

secara bersama. Dalam evaluasi diri ini hanya akan diberikan tugas utama dan perincian tugas-

tugas yang menjadi tupoksi personalia DRPM UI yang masuk ke dalam struktur pimpinan, yaitu 

Direktur, Wakil Direktur, dan Kasubdit.  

 

1. Direktur DRPM. Tugas utama jabatan Direktur DRPM adalah sebagai pimpinan dan menjadi 

penanggungjawab utama kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Adapun rincian tugas-

tugas yang menjadi tupoksi Direktur DRPM UI adalah: (a) merumuskan konsep, strategi, 

sasaran, road map, pengembangan ide dan kebijakan operasional di bidang riset dan 

pengabdian masyarakat yang bersifat lintas dan multidisiplin, (b) menetapkan rencana kerja 

dan anggaran tahunan (RKAT), (c) menetapkan mekanisme koordinasi dan peningkatan 

keterpaduan penyusuanan rencana dan program di bidang riset dan pengabdian masyarakat 

yang diselenggarakan oleh lembaga internal maupun eksternal UI, (d) menetapkan sistem 

pembinaan, pengembangan, koordinasi serta mendorong partisipasi aktif dalam program 

riset dan pengabdian masyarakat kepada dosen/peneliti, (e) merumuskan sistem partisipasi 

guru besar agar dapat melaksanakan penelitian dan publikasi sesuai dengan kepakarannya 

sehingga meningkatkan dan menguatkan budaya riset di UI, (f) merumuskan sistem 

penggunaan sarana prasarana riset dan pengabdian masyarakat di UI  oleh sivitas akademika, 

(g) merumuskan rencana implementasi hasi-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

menjadi landasan dalam bidang pendidikan di UI, (h) merumuskan mekanisme dan potensi 

kolaborasi riset dan pengabdian masyarakat di dalam negeri dan luar negeri dengan 

berkoordinasi bersama Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis, (i) merumuskan standar 

mutu riset dan pengabdian masyarakat serta sarana dan prasarana terkait di UI, (j) 

menetapkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DRPM UI, (k) merumuskan 

laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Wakil 

Rektor UI bidang Penelitian, Pengembangan, dan Kerjasama Industri. 

 

2. Wakil Direktur. Tugas utama jabatan Wakil Direktur adalah membantu Direktur khususnya 

untuk kegiatan intern di DRPM UI. Adapun rincian tugas-tugas yang menjadi tupoksi Wakil 

Direktur DRPM UI adalah: (a) bersama Direktur merumuskan konsep, strategi, sasaran, road 

map, pengembangan ide dan kebijakan operasional di bidang riset dan pengabdian 

masyarakat yang bersifat lintas dan multidisiplin, (b) menyiapkan dan merumuskan kebijakan 

di bidang perkembangan riset dan pengabdian masyarakat, mengembangkan pusat-pusat 

riset dan jaringan kelembagaan, mengembangkan sistem insentif dan akreditasi, mengelola 

serta mengembangkan kebijakan, (c) memantau, analisis, evaluasi, dan melaporkan masalah 

atau kegiatan di bidang perkembangan riset dan pengabdian masyarakat kepada Direktur, (d) 

melakukan koordinasi dengan para manager riset fakultas dalam hal perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat baik untuk tingkat universitas 

maupun fakultas, (e) melakukan koordinasi dengan para kasubdit dalam hal perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan masing-masing subdirektorat sesuai dengan bidangnya, (f) merancang 

dan menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) bersama dengan para kasubdit, 

(g) merancang sistem dan tatalaksana pekerjaan yang menjadi tanggungjawab DRPM UI, (h) 

merancang dan memantau kinerja SDM di DRPM UI, (i) melakukan pemantauan dan 

pengevaluasian terhadap program-program kerja DRPM UI yang meliputi kegiatan kerja riset, 

pengmas, dan lab multidisiplin, (j) bersama Direktur bertanggung jawab penuh atas 
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pencapaian target, (k) bersama Direktur membuat rencana strategis, road map, kegiatan 

riset dan pengabdian masyarakat untuk mendukung UI menjadi universitas riset, (l) 

melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kinerja internal staf paruh waktu, 

pusat riset dan pengmas di UI, serta mewakili Direktur pada saat Direktur berhalangan hadir.  

 

3. Kasubdit Riset dan Inkubator Industri. Tugas utama jabatan Kasubdit Riset dan Inkubator 

Industri adalah mengelola kegiatan riset dan inkubator industri di lingkungan UI. Adapun 

rincian tugas-tugas yang menjadi tupoksi Kasubdit Riset dan Inkubator Industri DRPM UI 

adalah: (a) Bersama Direktur dan Wakil Direktur menyusun konsep, strategi, sasaran, 

roadmap, pengembangan ide dan kebijakan operasional di bidang Riset dan Inkubator 

Industri, (b) Menyusun RKAT bidang Riset dan Inkubator Industri serta RKAT DRPM UI dengan 

berkoordinasi dengan Direktur dan Wakil Direktur RPM UI, (c) Melaksanakan berbagai 

kegiatan riset kompetisi dan kompetensi dengan sumber dana internal maupun eksternal UI 

tingkat nasional, (d) Menyusun, melaksanakan dan mengelola program-program riset yang 

dilaksanakan DRPM UI secara terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal 

pelaksanaan, (e) Menyempurnakan dan memelihara sistem manajemen di DRPM UI, (f) 

Melakukan langkah-langkah pengimplementasian hasil-hasil riset dan pengabdian 

masyarakat menjadi landasan dalam bidang pendidikan (research based education) di 

Universitas Indonesia, (g) Mengelola kegiatan riset nasional yang kompetitif dan mampu 

bersinergi dengan industri, institusi riset, pemerintah pusat dan daerah, dan institusi lain, (h) 

Mencari potensi kolaborasi, dana, dan bantuan peralatan untuk kegiatan riset di dalam 

negeri, (i) Melaksanakan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika 

untuk mendorong terciptanya lingkungan riset yang kondusif  bagi periset yang berprestasi, 

(j) Mengendalikan standar mutu pengukuran relevansi dan kualitas hasil riset berdasarkan 

apresiasi dunia internasional melalui publikasi dan temu ilmiah internasional, (k) Mengelola 

kegiatan riset untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perolehan hak paten, 

pengembangan industri, penyelesaian masalah-masalah publik dan pengembangan budaya 

bangsa, pengembangan hasil karya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara arif 

dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan, (l) 

Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi 

dalam pengembangan kegiatan riset kolaboratif dan/atau kompetitif, baik nasional maupun 

internasional, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, (m) Mendorong, 

memberdayakan, dan memfasilitasi para periset untuk mempublikasikan hasil riset dalam 

jurnal nasional terakreditasi, dan paten/hak cipta, (n) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa 

S1, S2, dan S3 dalam semua kegiatan riset sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena 

pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi, (o) 

Melakukan penataan dan monitoring pusat riset di lingkungan Universitas Indonesia, (p) 

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan Wakil Direktur RPM UI sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

4. Kasubdit Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat. Tugas utama jabatan Kasubdit Pelayanan 

dan Pengabdian Masyarakat adalah mengelola kegiatan pelayanan dan pengabdian 

masyarakat (termasuk sistem informasi dan publikasi kegiatan ilmiah) di lingkungan UI. 

Adapun rincian tugas-tugas yang menjadi tupoksi Kasubdit Pelayanan dan Pengabdian 

Masyarakat DRPM UI adalah: (a) Bersama Direktur dan Wakil Direktur menyusun konsep, 
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strategi, sasaran, road map, pengembangan ide dan kebijakan operasional di bidang 

Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (P2M), (b) Menyusun RKAT bidang Pelayanan dan 

Pengabdian Masyarakat, (c) Merancang program pengabdian masyarakat yang dikelola 

DRPM secara terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan, (d) 

Merancang dan membangun jaringan dan hubungan antarlembaga dengan fungsi pelaksana 

urusan hubungan masyarakat dan publikasi dan pelaksanaan hubungan antarlembaga, (e) 

Mengelola dan mengembangkan sistem informasi sarana riset dan pengabdian masyarakat 

yang mudah diakses oleh sivitas akademika dan masyarakat, (f) Membangun dan menjalin 

hubungan antara DRPM UI dengan lembaga di lingkungan universitas dan luar universitas 

dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, (g) Mengkoordinasikan kegiatan 

Pengabdian Masyarakat yang bersifat mendesak, tidak terduga dan bersifat kontingensi, (h) 

Memetakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dan membuat payung 

pengabdian masyarakat, (i) Melaksanakan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap 

sivitas akademika untuk mendorong terciptanya kegiatan terkait pengabdian masyarakat 

yang kondusif  bagi periset yang berprestasi, (j) Mengendalikan standar mutu pengabdian 

masyarakat di Universitas Indonesia, (k) Mencari dan mensosialisasikan sumber dana 

kegiatan pengabdian masyarakat, (l) Mendorong dan memfasilitasi penerbitan dan publikasi 

ilmiah dalam hal pengabdian masyarakat dan membangun jaringan publikasi dengan 

melakukan pemetaan jaringan pubikasi nasional, regional, dan internasional, (m) Merancang 

dan melaksanakan diseminasi hasil riset dan pengabdian masyarakat melalui website, sistem 

informasi riset dan pengabdian masyarakat (SIRIP), newsletter, pameran, dan berbagai 

kegiatan publikasi dengan menampilkan inovasi ilmu pengetahuan, teknologi tepat-guna, 

seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Koordinasi dalam hal 

perencanaan dan pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan SDM Pengabdian Masyarakat; 

meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat DRPM UI berupa pelayanan dan pengabdian 

masyarakat berbasis riset yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu 

memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat; Koordinasi 

jasa dan konsultansi yang saling menguntungkan kepada masyarakat industri, lembaga 

pemerintah dan swasta, serta swadaya masyarakat, dalam skala lokal dan nasional, (n) 

Melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelayanan dan pengabdian 

masyarakat di lingkungan UI, (o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dan 

Wakil Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

5. Kasubdit Pengembangan Pusat Riset dan Laboratorium Riset Multidisiplin. Tugas utama 

jabatan Kasubdit Pengembangan Pusat Riset dan Laboratorium Riset Multidisiplin adalah 

menumbuhkembangkan budaya riset, penataan pusat riset, laboratorium multidisiplin dan 

kolaborasi riset intenasional di lingkungan UI. Adapun rincian tugas-tugas yang menjadi 

tupoksi Kasubdit Pengembangan Pusat Riset dan Laboratorium Riset Multidisiplin DRPM UI 

adalah: (a) Bersama Direktur dan Wakil Direktur menyusun konsep, strategi, sasaran, road 

map, pengembangan ide dan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Pusat Riset dan 

Laboratorium Riset Multidisiplin, (b) Menyusun RKAT bidang Pengembangan Pusat Riset dan 

Laboratorium Riset Multidisiplin, (c) Merancang dan mengelola program serta kegiatan riset 

internasional secara terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal 

pelaksanaan, (d) Merancang program penataan pusat Pengembangan Pusat Riset dan 

Laboratorium Riset Multidisiplin di lingkungan Universitas Indonesia dan pengoptimalan dan 



Dokumen Evaluasi Diri UNIVERSITAS INDONESIA 2011 | 9  

 

pengembangan fasilitas dan fungsi laboratorium di lingkungan Universitas Indonesia untuk 

menunjang pendidikan berbasis riset, (e) Mencari potensi kolaborasi, dana, dan bantuan 

peralatan untuk kegiatan riset dari luar negeri, (f) Mencari potensi kolaborasi, dana, dan 

bantuan peralatan berkaitan dengan kegiatan riset dan pengabdian masyarakat, (g) 

Melaksanakan koordinasi antar pusat riset dan laboratorium di lingkungan UI, (h) Penguatan 

pusat riset dan laboratorium guna menuju akreditasi nasional seperti KNAPP (Komite 

Nasional Akreditasi Pranata Penelitian), (i) Mengelola kegiatan riset kolaboratif yang 

kompetitif dan mampu bersinergi dengan industri, institusi riset di tingkat internasional, (j) 

Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi 

dalam pengembangan kegiatan riset kolaboratif dan/atau kompetitif, internasional, dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, (k) Mengendalikan standar mutu sarana 

prasarana riset berupa pusat riset dan laboratorium di Universitas Indonesia, (l) Melakukan 

pemantauan dan pengevaluasian terhadap Kinerja Pusat riset dan laboratorium di lingkungan 

universitas, (m) Melakukan koordinasi untuk kegiatan sosialisasi dan diseminasi informasi 

riset internasional kepada fakultas, depatemen, program studi, pusat riset, dosen, peneliti di 

lingkungan Universitas Indonesia, (n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur 

dan Wakil Direktur RPM UI sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

B. Sistem Kepemimpinan  

1. Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas 

Akuntabilitas pelaksanaan tugas di DRPM UI dapat diukur berdasarkan patokan deskripsi 

kerja dan SOP yang tertuang dalam buku manual DRPM UI, yaitu buku Struktur Organisasi, 

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

pimpinan DRPM UI secara bersama. Oleh karena itu pelaksanaan tugas semua personalia 

DRPM UI baik pimpinan maupun staf dapat terlihat dan sangat akuntabel.  

 

2. Partisipasi Sivitas Akademika dalam Pengembangan Kebijakan 

Kebijakan Riset UI telah diatur dan diberikan oleh Majelis Wali Amanat UI dalam bentuk SK 

MWA UI (top down). Dalam perjalanan mengejawantahkan kebijakan riset tersebut, DRPM UI 

juga melakukan pencatatan data-data aktivitas riset para peneliti UI setiap tahunnya. 

Bersama Manager Riset Fakultas yang ada di UI, DRPM UI menganalisis dan mendiskusikan 

data-data aktivitas riset tersebut untuk pengembangan arah kebijakan riset UI (bottom up) 

sehingga teridentifikasi bidang-bidang riset unggulan yang ada di UI. Selain itu, secara 

horizontal DRPM UI juga berkoordinasi dengan direktorat-direktorat lain yang ternaung 

dalam bidang penelitian, pengembangan, dan kerjasama industri, yaitu Direktorat Kemitraan 

dan Inkubator Bisnis, Direktorat Pengembangan Aset dan Ventura, dan Direktorat Hubungan 

Alumni UI dan juga berkoordinasi dengan direktorat-direktorat yang ternaung dalam bidang 

akademik dan kemahasiswaan. Kebijakan terkait tindak lanjut hasil penelitian berupa 

perolehan HKI misalnya, dilakukan berdasarkan koordinasi DRPM UI dengan Direktorat 

Kemitraan dan Inkubator Bisnis UI. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam melaksanakan 

dan merencanakan pengembangan kebijakan riset universitas, DRPM UI melibatkan semua 

sivitas akademika baik secara top down maupun bottom up. 

 

3. Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Penelitian 
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Pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan riset oleh periset UI dilaksanakan secara berjenjang 

mulai dari koordinator riset di tingkat departemen, manager riset di tingkat fakultas, dan 

pimpinan DRPM UI di tingkat universitas. Pengelolaan teknis riset dilakukan oleh masing-

masing periset, sedangkan pengelolaan non-teknis atau administrasi pelaksanaan riset 

dilakukan terutama oleh DRPM UI. Pengawasan pelaksanaan penelitian dilakukan baik secara 

langsung melalui sampling kunjungan ke  departemen tempat periset berasal atau dilakukan 

secara dilakukan secara tidak langsung melalui monitoring dan evaluasi (monev) laporan 

tengah tahunan (laporan kemajuan) dan akhir tahun serta seminar dan presentasi hasil 

laporan tengah tahun dan laporan akhir. Pengawasan pelaksanaan riset secara tidak langsung 

juga dilakukan dengan pemantauan bukti submit dan bukti accepted hasil riset di jurnal yang 

disyaratkan. 

  

C. Pelayanan Bagi Peneliti 

 

1. Layanan Informasi Riset dan Pengajuan Proposal Online 

DRPM UI memberikan berbagai Informasi Hibah Riset internal dan eksternal UI yang 

disampaikan melalui berbagai sarana, yaitu (a) surat pemberitahuan kepada Dekan dan 

Ketua Program Pascasarjana dengan tembusan kepada Manajer Riset, Ketua Program Studi 

dan Departemen, dan Ketua Pusat Riset tingkat Universitas dan Fakultas, (b) Selebaran dan 

poster diserahkan kepada Manajer Riset, Ketua Program Studi dan Departemen,  dan ketua 

pusat riset untuk disebarluaskan di fakultas masing-masing, (c) Media elektronik dan cetak 

yang dikeluarkan oleh DRPM UI yaitu situs DRPM UI http://www.research.ui.ac.id dan 

http://sirip.ui.ac.id serta warta DRPM UI.  

Manfaat SIRIP untuk periset secara langsung adalah: 

a. Memudahkan dalam memperoleh informasi cara registrasi riset, follow up dari 

pengajuan proposal riset sampai dengan cara penyerahan laporan. 

b. Melihat informasi profil periset dan hasil riset yang telah dilakukan. 

c. Memudahkan pemantauan terhadap kinerja periset dan mutu hasil riset. 

d. Melihat seluruh proposal riset yang pernah diajukan dan daftar proposal riset yang 

disetujui. 

e. Membantu peningkatan data base riset. 
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Gambar 2.2. Alur Penggunaan SIRIP Berbasis Web 

 

Peran dan fungsi SIRIP dalam proses hibah riset DRPM UI adalah sebagai berikut: 

a. Sosialisasi Hibah Riset Internal UI 

Periset dapat memperoleh informasi terdepan mengenai Hibah-hibah riset yang yang 

dikelola oleh DRPM UI. Informasi tersebut dapat diakses melalui halaman depan dari 

http://sirip.ui.ac.id 

Home 
Visi & Misi DRPM 

Tanggal Penting Hibah/Grant 

http://sirip.ui.ac.id 

Umum 
(tanpa login) 

Sivitas UI 

report analisis statistik riset 
(grafik) 

data hasil riset individu 
Berdasarkan :  

NIP, Nama, Judul, Keterangan 

data pengabdian masyarakat 
Berdasarkan :  

NIP, Nama, Judul, Jenis, Tempat 

Personal 
Profile diri 

Daftar riset yang telah diilakukan 

pengajuan pendanaan 
(melalui DRPM /tdk melalui DRPM) 

daftar proposal 

daftar riset yang diterima 

submit proposal 

No registrasi 

Submit midterm /  
final report 

profil periset 
Berdasarkan : 

Nama, Fakultas 
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Gambar 2.3. Halaman muka SIRIP 

 

Informasi yang dapat diperoleh dari SIRIP diantaranya adalah: 

a) Jadwal kegiatan hibah riset diantaranya: 

i. waktu penyerahan proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir  

ii. waktu presentasi pengajuan proposal, laporan kemajuan, dan laporan akhir  

iii. waktu penandatanganan surat perjanjian 

b) Pengumuman daftar periset lolos seleksi dan penerima hibah riset  

c) surat -surat pengumuman yang dikeluarkan oleh DRPM UI selama proses hibah riset 

tersebut berlangsung. 

 

b. Registrasi dan Submit Proposal, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Hibah Riset UI 

Dalam proses penyerahan proposal Hibah, periset harus melakukan registrasi terlebih 

dahulu melalui http://sirip.ui.ac.id. Setelah melakukan registrasi, periset akan 

memperoleh nomor registrasi sesuai dengan Hibah riset yang diajukan. Nomor Registrasi 

tersebut akan digunakan selama proses seleksi proposal hingga penyerahan laporan akhir 

riset. Oleh karena itu, dihimbau kepada periset untuk senantiasa mengingat ataupun 

menyimpan nomor registrasi tersebut. DRPM UI hanya menerima proposal yang 

tersubmit melalui http://sirip.ui.ac.id sesuai waktu yang telah ditentukan. Penyerahan 

proposal yang tidak melalui fasilitas sirip akan dianggap tidak melakukan pendaftaran 

proposal riset. 

 

Selain memberikan pelayanan online untuk pengajuan proposal riset internal UI, DRPM UI 

juga memberikan layanan terpusat untuk pengumpulan dan penyerahan proposal riset 

dari berbagai Intansi pemerintah maupun swasta seperti DIKTI, RISTEK, LIPI, DEPTAN, 

Syamsi Dhuha Foundation, Toray Indonesia, Indofood, dll. Dengan adanya pelayanan ini, 

selain peneliti terbantu untuk tidak harus mengumpulkan proposal tersebut langsung ke 
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lembaga pemberi hibah juga memberikan benefit kepada DRPM UI dalam hal pendataan 

jumlah dan topik-topik riset tang diusulkan oleh peneliti UI.  

 

2. Layanan informasi terkait riset 

DRPM UI bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sistem Informasi (PPSI) UI 

mengembangkan berbagai sistem informasi yang menunjang kegiatan riset di UI, yaitu: 

Sistem Informasi Kepakaran (SIKAP) UI, Sistem Informasi Laboratorium (SILAB) UI, dan Sistem 

Informasi Jurnal Ilmiah (SIJURI) UI. Berbagai sistem informasi tersebut tidak hanya 

membantu periset UI tetapi juga membantu pengguna dari eksternal UI dalam hal pencarian 

data-data terkait kegiatan riset dan sarana yang ada di UI. 

 

3. Pelatihan-pelatihan 

Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam hal kemampuan menulis dan mengekstrak 

informasi referensi riset terbaru, DRPM UI secara berkala mengadakan berbagai pelatihan 

yaitu pelatihan penulisan proposal bagi periset pemula, pelatihan penulisan proposal 

pengabdian masyarakat, pelatihan penulisan proposal untuk hibah riset dari luar negeri, 

pelatihan penulisan artikel untuk jurnal internasional, pelatihan penulisan buku berbahasa 

inggris, pelatihan Latex dan EndNote, pelatihan penggunaan SCOPUS, RefWorks, dan COS 

Research Support Suite.  

 

4. Jurnal Makara UI 

Sebagai wahana peneliti-peneliti UI mendesiminasikan sebagian dari hasil risetnya, DRPM UI 

mengelola Jurnal Makara UI yang terdiri dari 4 seri yaitu Makara Seri Sains, Makara Seri 

Teknologi, Makara Seri Kesehatan, dan Makara Seri Social Humaniora. Keempat seri jurnal 

Makara UI tersebut merupakan jurnal yang terakreditasi oleh sistem penilaian akreditasi 

DIKTI.  

 

5. Penghargaan-penghargaan 

Untuk memberikan apresiasi dan perhatian kepada periset UI, DRPM UI memberikan 

berbagai penghargaan dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Penghargaan tersebut antara 

lain: peneliti terbaik, peneliti muda terbaik, dosen dengan publikasi internasional, dosen 

penulis buku teks dan ajar, dosen editor jurnal internasional, dan dosen pengabdian 

masyarakat terbaik. Berbagai penghargaan tersebut terbukti dapat lebih memacu peneliti 

untuk terus berprestasi dalam bidang riset dan pengabdian masyarakat.  

 

6. Proof reading untuk publikasi internasional 

DRPM UI juga memberikan layanan kepada seluruh peneliti yang akan mempublikasikan hasil 

risetnya ke jurnal internasional dengan cara memberikan bantuan proof reading. Hal 

tersebut terbukti sangat membantu periset untuk memperbesar kesempatan artikel yang 

mereka buat diterima di jurnal-jurnal internasional yang dituju. 
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7. Pembimbingan dan pendaftaran produk HKI 

Periset-periset yang hasil penelitiannya dinilai berpotensi HKI atau periset yang berkeinginan 

hasil risetnya didaftarkan di dirjen HKI, akan dibantu DRPM dalam hal pembimbingan draft 

filing paten dan pendanaan proses perolehan HKI mulai dari pendaftaran hingga keluarnya 

paten (granted). Dalam proses perolehan HKI tersebut, DRPM UI berkoordinasi dengan 

direktorat lain, yaitu Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis. 

 

8. Monev internal riset 

DRPM UI memberikan pelayanan kepada peneliti dalam hal penyelenggaraan monev internal 

jalannya riset yang didanai skema pendanaan internal UI atau pendanaan eksternal UI. DRPM 

UI mengelola ketersediaan reviewer baik ekternal maupun internal untuk pelaksanaan 

kegiatan monev riset di UI. Monev dilakukan dua kali, yaitu monev laporan kemajuan (tengah 

tahun) dan monev laporan akhir. 

  

D. Monitoring dan Evaluasi 

 

Penjaminan mutu riset dilakukan oleh DRPM UI melalui monitoring evaluasi kemajuan riset, 

evaluasi hasil akhir riset, dan penetapan sanksi. 

 

1. Monitoring dan Evaluasi Kemajuan Riset 

Monitoring dan Evaluasi kemajuan riset untuk memantau kemajuan dan perkembangan 

pelaksanaan program, mencakup hal sebagai berikut: 

a. Kesesuaian kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana 

b. Permasalahan yang dihadapi dan alternatif  solusinya 

c. Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif 

d. Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif, dan 

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

Laporan kemajuan  dilakukan minimal sekali dalam satu tahun, sekitar bulan ke lima tahun 

berjalan. Kegiatan ini dilakukan secara internal oleh DRPM-UI dengan memeriksa laporan 

kemajuan, atau secara in-situ, atau jika diperlukan melalui presentasi.  

 

Ketentuan monitoring dan evaluasi kemajuan riset adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi kemajuan riset. Pelaksanaan kegiatan Hibah 

Riset UI akan dipantau dan dievaluasi oleh rekan setara yang ditunjuk oleh DRPM UI. 

Pemantauan dan evaluasi kemajuan riset dilakukan 5 (lima) bulan setelah 

penandatanganan surat perjanjian/kontrak riset. 

b. Periset utama menyerahkan laporan kemajuan riset selambat-lambatnya sepekan 

sebelum presentasi kepada rekan setara dengan kelengkapan sebagai berikut: Dua 

eksemplar laporan hasil riset yang berisi laporan kemajuan, laporan keuangan beserta fotokopi 

bukti keuangan, dan log book/Buku Catatan Harian Riset (dibuat oleh periset utama dan setiap 

anggota periset); softcopy laporan kemajuan dan laporan keuangan diupload ke 
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http://sirip.ui.ac.id. 

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

untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan kemajuan risetnya. 

Ketidakhadiran periset utama dan penunjukan periset anggota tersebut harus 

disampaikan secara tertulis dengan melampirkan surat kuasa diatas materai Rp 6.000,00 

yang diketahui oleh manajer riset dan disampaikan kepada Direktur DRPM UI.  

d. Hasil pemantauan dan evaluasi oleh rekan setara menentukan kelanjutan kegiatan riset 

ke tahap berikutnya. 

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

disampaikan pada saat presentasi. Apabila terdapat perubahan yang signifikan atas 

penggunaan dana yang telah diusulkan maka periset utama harus mengajukan proposal 

revisi penggunaan dana dan disampaikan kepada Direktur DRPM UI. 

f. Perlu dicatat bahwa Universitas Indonesia tidak menyediakan biaya perjalanan maupun 

akomodasi pada saat presentasi kemajuan hasil riset di hadapan rekan setara. 

 

2. Evaluasi dan Seminar Hasil Riset 

Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi hasil dan capaian kegiatan dan laporan 

penggunaan dana pada akhir tahun berjalan. Evaluasi dilakukan oleh DRPM-UI melalui 

reviewer baik dari dalam maupun luar UI melalui presentasi akhir. DRPM UI akan 

melaksanakan Seminar Akhir Hasil Riset UI pada bulan kesepuluh setelah penandatanganan 

surat perjanjian/kontrak riset. Periset utama harus mempresentasikan hasil akhir riset. Untuk 

kepentingan seminar tersebut, selambat-lambatnya sepekan sebelum Seminar Hasil Riset UI, 

periset utama harus menyerahkan Laporan Akhir Riset berupa: 

a. Lima eksemplar laporan hasil riset 

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

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

setiap anggota periset) 

d. Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris (BAST) 

e. Power point bahan presentasi 

f. Standing banner/X-banner 

g. Extended Abstract  sesuai ketentuan 

h. Artikel yang memuat hasil riset untuk diterbitkan dalam Jurnal sebagaimana yang 

tertulis pada luaran setiap jenis Hibah Riset UI dan melampirkan bukti pengiriman ke 

jurnal tersebut. 

i. Softcopy laporan hasil riset dan laporan keuangan diupload ke http://sirip.ui.ac.id. 

 

Apabila periset utama berhalangan hadir, ia harus menunjuk salah satu periset anggota 

untuk mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan hasil akhir risetnya dan 

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

 

3. Rekruitmen reviewer 

Rekruitmen reviewer dari eksternal UI dilakukan secara personal berdasarkan data base 

reviewer yang DRPM UI sudah miliki, sedangkan rekruitmen reviewer internal UI diambil dari 
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rekan setara dari masing-masing fakultas yang tidak sedang melakukan riset dengan skema 

hibah riset yang sama dengan yang dinilai. Reviewer eksternal UI direkrut dari instansi riset, 

perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah baik dari Indonesia maupun luar negeri. Reviewer 

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

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

diprioritaskan untuk kegiatan monev tahun-tahun berikutnya. Reviewer terdiri atas dua 

orang, yaitu satu reviewer eksternal dan satu reviewer internal UI. 

 

4. Sanksi 

a. Kelalaian yang menyebabkan tidak selesainya riset sehingga luaran yang dijanjikan tidak 

terpenuhi oleh setiap penerima hibah menjadi tanggung jawab penerima hibah dan akan 

ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

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

melakukan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan 

administrasi keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini akan ditindak 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

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

 

5. Tindak lanjut 

Periset yang telah menyelesaikan risetnya tidak hanya harus menyerahkan bukti submit hasil 

riset ke jurnal yang disyaratkan, namun juga harus menyerahkan bukti accepted minimal 

pada tahun berikutnya. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, peneliti akan dicatat dan tidak 

akan diperkenankan mengikuti skema hibah riset apapun hingga yang bersangkutan 

memberikan bukti accepted hasil risetnya pada jurnal yang disyaratkan.  Riset yang 

berpotensi HKI akan dibantu proses pemerolehan HKInya dengan berkoordinasi dengan 

Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis UI. 
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BAB III. INFRASTRUKTUR PENELITIAN DAN SUMBER DAYA 
 

A. Unit Penelitian/Pusat Riset 

Pusat riset (research centers) adalah organisasi riset terstruktur yang mengunggulkan disiplin 

ilmu tertentu, disamping harus melibatkan keahlian dari satu atau lebih disiplin ilmu lainnya 

(antar disiplin ilmu), serta melakukan kegiatan pengembangan/penerapan ilmu (noble activity), 

atau untuk pelayanan publik dan industri, yang secara professional berbasiskan riset. Pusat riset 

di lingkungan UI ditetapkan berdasarkan keputusan MWA UI No. 003 Tahun 2008 tentang 

Norma Universitas Riset dan SK Rektor No.1060 Tahun 2008 tentang Pedoman Pusat Riset di 

Universitas Indonesia.  

 

Organisasi Pusat Riset di Universitas Indonesia dapat dibentuk pada tingkat universitas atau 

pada tingkat fakultas. Pada tingkat universitas, pusat riset didukung oleh disiplin-disiplin ilmu 

yang berasal dari dua atau lebih fakultas, sedangkan pada tingkat fakultas didukung oleh dua 

atau lebih disiplin ilmu yang berasal lebih dari satu departemen atau bidang studi. Oleh karena 

itu pusat riset tidak dapat dibentuk pada tingkat departemen atau bidang studi. 

 

Pusat riset yang ada di lingkungan Universitas Indonesia mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1. Pusat riset di lingkungan UI dapat melakukan riset dan pelayanan kepada masyarakat dengan 

rasio yang proporsional, yaitu proporsi pelayanan masyarakat yang bertujuan mencari profit 

tidak melebihi 30% dari anggaran dalam RKAT, dengan pertimbangan bahwa kegiatan pusat 

riset mencakup profit, non profit dan cost recovery. 

2. Pusat riset di lingkungan UI yang berorientasi mencari keuntungan (profit) melebihi 30% dari 

anggaran dalam RKAT, digolongkan sebagai pusat pelayanan (ventura). 

 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pusat riset di lingkungan UI wajib memenuhi ketentuan yang 

terdapat dalam SK Rektor UI Nomor 1060/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Pusat riset di 

Universitas Indonesia, sebagai berikut: 

1. Setiap pusat riset wajib membuat Rencana Kerja, Anggaran Tahunan, dan Laporan Tahunan 

yang sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Indonesia. 

2. Pusat riset dalam melaksanakan riset dapat memperoleh dana dari lingkungan UI maupun 

atas dasar kerjasama dengan institusi di luar UI baik di tingkat nasional maupun 

internasional. 

3. Pendanaan atas dasar kerjasama dengan institusi di luar UI tidak boleh mengorbankan 

kepentingan strategis pusat riset yang dibentuk. 

4. Riset yang dilakukan wajib memenuhi kaidah, norma-norma, dan integritas keilmuan serta 

menjunjung tinggi profesionalisme, yang dilakukan berlandaskan hati nurani, moral, 

kejujuran, kebebasan, transparansi dan tanggung jawab. 

5. Kepala pusat riset berkewajiban menjalin kerjasama dan menciptakan jejaring dari berbagai 

sumber, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan dan 

mengembangkan pusat riset. 
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6. Pusat riset mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengelola masalah teknis (metodologi 

penelitian, analisis, penulisan laporan) dan keuangan dari semua kegiatan yang telah 

direncanakan. 

 

Berikut ini adalah data mengenai nama-nama pusat riset yang ada di lingkungan UI yang telah 

mendapatkan pengesahan Rektor UI (untuk tingkat UI) dan Dekan Fakultas (untuk tingkat 

fakultas): 

 

Tabel 3.1. Nama-Nama Pusat Riset Tingkat Universitas di UI 

No. Nama Pusat Riset Disiplin Ilmu 

1. Pusat Kajian Wilayah Amerika Pengetahuan Budaya 

2. Pusat Studi Jepang Pengetahuan Budaya 

3. Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Pengetahuan Budaya 

4. Pusat Kajian Eropa Pengetahuan Budaya 

5. Pusat Kajian APEC Ekonomi 

6. Pusat Kajian Gizi Regional (SEAMEO) Gizi & Kesehatan 

7. Pusat Pengkajian Masalah Strategis Sosial dan Politik 

8. Governance Studies Politik dan Demokrasi 

9. Pusat Kajian Wanita Pengetahuan Budaya 

10. Center for Ageing and Development Kesehatan 

11. Pusat Kajian Tamadun Melayu Pengetahuan Budaya 

12. Research Center for Climate Change UI Sains 

 

 

Tabel 3.2. Distribusi Pusat Riset di Lingkungan UI Menurut Fakultas Tahun 2008-2010 

Fakultas/Program 
Tahun 

2008 2009 2010 

Kedokteran 3 2 8 

Kedokteran Gigi 0 0 0 

MIPA 6 10 10 

Teknik 4 0 0 

Hukum 6 1 1 

Ekonomi 4 0 0 

Ilmu Pengetahuan Budaya 1 1 1 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 13 14 14 

Psikologi 5 2 2 

Kesehatan Masyarakat 13 0 6 

Ilmu Komputer 1 0 0 

Ilmu Keperawatan 0 0 0 

Pascasarjana 2 4 4 

TOTAL 58 34 46 
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Tabel 3.3. Nama-Nama Pusat Riset Tingkat Fakultas 

No. Fakultas Nama Pusat Riset 

1 Fakultas Kedokteran a. Makmal Terpadu 

b. Clinical Study Unit 

c. Pusat Riset Berbasis Layanan Kesehatan Reproduksi dan Infertilitas 

d. Pusat Riset Berbasis Layanan Kesehatan Teknologi Kedokteran Sel 

Punca 

e. Pusat Riset Berbasis Layanan Kesehatan Kedokteran Transfusi 

f. Pusat Riset Berbasis Layanan Kesehatan virology dan Kanker 

Patobiologi 

g. Pusat Riset Berbasis Layanan Kesehatan Silent Mentor 

h. Pusat Riset Kaji Obat 

 

2 Fakultas MIPA a. Pusat Studi Komputer dan Teknologi Informasi 

b. Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan 

c. Pusat Studi Kelautan 

d. Pusat Studi Biodiversitas dan Konservasi (PSBK) 

e. Pusat Penelitian Geografi Terapan (PPGT) 

f. Pusat Studi Obat Bahan Alam 

g. Pusat Kajian Material 

h. Pusat Geoscience 

i. Pusat Sinergi Riset dan Bisnis (PSRB) 

j. Center of Excellence (CoE) Indigenous Biological Resources Genome 

Studies 

 

3 Fakultas Hukum Djokosoetono Legal Research Center 

 

4 Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya 

Pusat Penelitian Kemasyarakatan Budaya (PPKB) 

 

 

5 Fakultas Psikologi a. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Psikologi (LPPsi) 

b. Pusat Krisis Fakultas Psikologi 

 

6 Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik 

a. Pusat Kajian Komunikasi 

b. Pusat Kajian Jender dan Seksualitas 

c. Center for Internasional Relation Studies 

d. Pusat Kajian Pengembangan Otonomi Masyarakat dan Daerah 

e. Pusat Kajian Politik 

f. Center for Research on Inter-Group Relation and Conflict Resolution 

(CERIC) 

g. Lab Sosio 

h. Pusat Kajian Antropologi 

i. Pusat kajian Ilmu Administrasi 

j. Pusata Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota 

k. Pusat Kajian Kriminologi 

l. Center for Global Civil Society (PACIVIS) 

m. Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial 

n. Pusat Kajian Disabilitas 
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7 Fakultas Kesehatan 

Masyarakat 

a. Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan (PKEK) 

b. Pusat Penelitian Kesehatan (PPK) 

c. Pusat Kajian Gizi Kesehatan (PKGK) 

d. Pusat Riset Epidemiologi dan Surveilans (Pres) 

e. Health Research Center for Crisis and Disaster (HRCCD) 

f. Pusat Kajian Kesehatan Lingkungan dan Industri (PKKLI) 

 

8 Program 

Pascasarjana 

a. Pusat Penelitian SDM dan Lingkungan (PPSML) 

b. Pusat Strategi dan Pertahanan 

c. Pusat Studi dan Penerapan Teknologi Biomedis 

d. Pusat Riset Ilmu Kepolisian 

 

Untuk menjamin efektivitas kinerja dari seluruh pusat riset yang ada di lingkungan UI baik 

tingkat universitas maupun tingkat fakultas dilakukan proses monitoring dan evaluasi (monev). 

Untuk pusat riset tingkat universitas proses monev dilakukan oleh Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (DRPM) UI, sedangkan bagi pusat riset tingkat fakultas kegiatan monev 

dilakukan oleh pimpinan fakultas. Kegiatan monev pusat riset dilakukan setiap 4 bulan sekali 

dengan mewajibkan seluruh pusat riset menyerahkan laporan kinerja sesuai dengan roadmap 

masing-masing berikut laporan keuangannya. Hasil monev ini menjadi dasar dalam melakukan 

verifikasi apakah suatu pusat riset tetap lanjut atau ditutup. 

 

B. Laboratorium  

Pada tahun 2007 DRPM UI telah melaksanakan kegiatan pemetaan laboratorium yang terdapat 

di lingkungan UI. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemetaan laboratorium ini, pada tahun 2008 

DRPM UI bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sistem Informasi (PPSI) melakukan 

pengembangan Sistem Informasi Laboratorium (SILAB) yang dapat diakses oleh publik. Dari hasil 

pemetaan laboratorium dan database pada SILAB, diketahui bahwa jumlah laboratorium di 

lingkungan UI berjumlah 203 laboratorium yang tersebar di berbagai fakultas dan lingkungan UI. 

Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan potensi laboratorium sebagai fasilitas penunjang 

kegiatan akademik dan riset berperan sangat strategis. 

 

 
Gambar 3.1. Distribusi Laboratorium di Lingkungan UI Menurut Fakultas Tahun 2011 

 

Total: 203 
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Menurut distribusi keberadaan laboratorium di fakultas, jumlah laboratorium terbanyak berada 

pada 3 fakultas, yaitu Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik. Untuk 

laboratorium yang berada pada fakultas dalam rumpun sosial humaniora (FISIP, FIB, Psikologi, 

FH, dan FE) adalah berupa laboratorium non sitesa dan non analisa. 

 

Dari 203 laboratorium yang ada di UI tersebut, terdapat 45 laboratorium (22%) yang telah 

mendapatkan akreditasi baik oleh Komite Akreditas Nasional (KAN), BAN-PT, maupun assessor 

swasta.  

 

Tabel 3.4. Distribusi Laboratorium Terakreditasi 

Fakultas FK FKG FMIPA FT F.Psikologi Fasilkom FIK 

Jumlah Lab 9 1 12 14 1 1 7 

 

 
Gambar 3.2. Distribusi Laboratorium di Lingkungan UI Menurut Fungsi (dalam persen) 

 

Pada awal berdirinya UI, maka kegiatan infrastruktur laboratorim hanya diutamakan pada 

kegiatan pengajaran saja, namun seiring dengan berubahnya arah pengembangan ilmu 

pengetahuan di UI, maka seluruh laboratorium yang ada mulai meningkatkan status 

laboratoriumnya menjadi laboratorium riset dan jasa (services) pengukuran dan konsultasi bagi 

pihak luar kapus. 
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Gambar 3. Distribusi Laboratorium Riset di Lingkungan UI 

 

C. Tenaga peneliti (dosen, periset) 

Tenaga periset yang ada di lingkungan Universitas Indonesia terdiri atas dosen dan periset pada 

pusat riset di lingkungan UI. Riset yang dilakukan oleh dosen dan peneliti UI terdiri atas 3 jenis, 

yaitu riset internal UI, riset eksternal UI dan riset mandiri termasuk skripsi, tesis dan disertasi. 

Berdarkan data yang dimiliki oleh DRPM UI, sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 terjadi 

peningkatan jumlah peneliti yang cukup baik. 

 
Gambar 3.4. Jumlah Peneliti UI tahun 2007-2010 

 

Jumlah ini adalah tentunya akan lebih meningkat meningingat dari jumlah pengusul riset yang 

belum bisa didanai umumnya tetap dapat melaksanakan risetnya secara mendiri dan juga 

mendapatkan hibah dari eksternal Universitas Indonesia. 

 

D. Dana 

Dalam mengembangkan skema hibah riset yang akan di laksanakan  oleh UI, maka terdapat 2 

sumber pendanaan riset,  yaitu hibah internal yang berasal dari DIPA UI dan hibah eksternal UI 

yang berasal dari instansi di luar UI seperti Kemendiknas-DIKTI, Kementerian Pertanian, dan 

Total: 22 
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Industri (PT. Indofood). Perkembangan dana hibah riset dari tahun 2007 hingga tahun 2010 

dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5. Jumlah Pendanaan Riset Universitas Indonesia Tahun 2007-2010 

 

E. Kerja sama 

Dalam melakukan riset, dosen dan peneliti UI juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi 

pemerintah dan swasta baik yang bersifat nasional maupun internasional (Tabel 3.5. dan 3.6.). 

 

Tabel 3.5. Daftar Instansi Untuk Kerjasama Riset Nasional 

No. Nama Instansi 

1 SCI Kalbe Farma 

2 PT Duta Kalingga Pratama 

3 Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI 

4 Rumah sakit Marzoeki Mahdi, dan RS sepulau Jawa : Bogor, Cimahi, Semarang, Pakem, 

Solo, Klaten, Magelang, Lawang, Surabaya & Jakarta. 

5 PT Hakiki Inti Sejati 

6 Departmen of human sciences loughborough university leicestershire 

7 Lab BATAN serpong 

8 Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI 

9 Rumah sakit Marzoeki Mahdi, dan RS sepulau Jawa : Bogor, Cimahi, Semarang, Pakem, 

Solo, Klaten, Magelang, Lawang, Surabaya & Jakarta. 

10 PT Hakiki Inti Sejati 

11 Departmen of human sciences loughborough university leicestershire 

12 Lab BATAN serpong 

13 PT. PINDAD PERSERO Indonesia 

14 Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi, LIPI 

15 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
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Jakarta 

16 Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan dan Energi Baru dan 

Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 

17 Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Kota   Depok 

18 Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia Bandung 

19 Yayasan Bangun Indonesia 

 

Tabel 6. Daftar Instansi Untuk Kerjasama Riset Internasional 

No. Nama Instansi 

1 Kyushu University Jepang  

2 Columbia University  

3 University of Queensland Australia  

4 School of Mechanical Engineering Yeungnam University  

5 University of Nijmegen Belanda  

6 Sandia National Laboratories USA  

7 Institute of south east asian studies Singapore 

8 London School of hygience and tropical medicene, Hamburg University  of aplied 

sciences, Internasional health policy program Thailand, center for disease control 

Taiwan, Ministry of sciences technology Vietnam.  

9 Departement of Mechanical Enginering University of Auckland New Zealand. 

10 Department of Human Sciences loughborough University Leicestershire  

11 Lab TMDU Tokyo Jepang 

12 Division of Bioengineering Faculty of Engineering 

13 Dep. Of Urology 

14 Dept. Of Oral Health Promotion 

15 Dept. Of Biomedical Engineering The Kolff Institute 

16 Institute of Microbiology and Biotechnology 

17 Research Institute for Humanity and Nature 

18 Dep. Of Mechanical and Materials Engineering, Faculty of Engineering and Built 

Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia.  

19 Microwave Remote Sensing Laboratory, Center for Environmental Remote Sensing, 

Chiba University, Japan.  

20 VTT Technical Research Centre of Finland.  

21 Faculty of International Relations of Ritsumeikan University  

22 Research School of Asia and the Pacific, Ausstralian Natioanal University dan Agromet 

Vision  

23 Asia Research Centre, Murdoch University, Australia  

24 Division of Economics, Research School of Asia and the Pacific, Australian National 

University  

25 Dept. Of Micro-Nano Systems Engineering, Faculty Of Engineering, Nagoya University, 

Japan 
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F. Sistem informasi 

Untuk memudahkan program sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan hibah riset dan pengabdian 

masyarakat UI, maka DRPM UI telah mengembangkan beberapa system informasi, diantaranya: 

1. SIRIP, Sistem Informasi Riset dan Pengabdian Masyarakat (http://sirip.ui.ac.id/) 

Dalam penggunaannya SIRIP merupakan suatu website yang terdiri dari  4 jendela khusus, 

yaitu: Home, Pengajuan Riset, Report Analisis Statistik Riset dan Pengabdian Masyarakat. 

Melalui website ini seluruh sivitas akademika UI dapat mengetaui informasi mengenai 

pelaksanaan hibah riset dan pengabdian masyarakat internal dan eksternal UI, Download 

Panduan hibah, dan Upload/Submit proposal hibah. SIRIP dapat disitasi oleh seluruh 

pengunjung, namun untuk dapat mengakses atau men-submit proposal hanya dapat 

dilakukan oleh sivitas akademik UI. 

2. SIJURI, Sistem Informasi Jurnal Universitas Indonesia.  (http://journal.ui.ac.id/) 

Dalam penggunaannya SIJURI merupakan suatu website yang terdiri dari 7 jendela khusus 

yaitu: Home, Jurnal Makara, Jurnal Fakultas, Top 10 Articles, FAQ, Comments & Suggestion, 

dan Cotact Us. Melalui website ini, seluruh periset baik internal Ui maupun eksternal UI 

dapat melakukan sitasi terhadap jurnal ilmiah yang dikelola oleh DRPM UI (Jurnal Makara : 

Seri Kesehatan, Seri Sains, Seri Teknologi dan Seri Sosial Humaniora) maupun yang dikelola 

oleh beberapa Fakultas di lingkungan UI. Melalui website ini dimungkinkan juga bagi seluruh 

peneliti internal dan eksternal UI untuk dapat men-submit artikel mereka untuk dapat dimuat 

di jurnal ilmiah UI. 

3. SILAB, Sistem Informasi Laboratorium. (http://www.laboratorium.ui.ac.id/) 

SILAB dikembangkan untuk menampung, melakukan pencarian serta mengetahui informasi 

lainnya yang terkain dengan laboratorium seperti jadwal pemakaian laboratorium, dan 

peminjaman alat. Tampilan yang keluar dari SILAB ini diklasifikasi menjadi dua bagian yaitu 

menu utama dan menu laboratorium. Menu utama berisi: formulir/prosedur laboratorium, 

jadwal pemakaian lab, dan peminjaman alat (registrasi/laporan). Menu laboratorium 

berfungsi untuk melakukan pencarian (searching) meliputi Pencarian Laboratorium, 

Pencarian Kegiatan Laboratorium, Pencarian Peralatan Laboratorium, dan Pencarian 

Dokumen Laboratorium. 

4. SIKAP, Sistem Informasi Kepakaran UI (http://www.kepakaran.ui.ac.id/) 

SIKAP dikembangkan untuk menampung, menampilkan dan mengolah data kepakaran dari 

seluruh sivitas akademika UI sehingga dapat menampilkan informasi mengenai kepakaran UI 

secara berkelanjutan dan terbarukan. Melalui SIKAP ini diharapkan akan meningkatkan 

kerjasama riset nasional dan internasional, karena SIKAP ini dapat diakses oleh seluruh 

masyarakat umum selain warga UI. 
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BAB IV. PERKEMBANGAN PENELITIAN 4 TAHUN TERAKHIR 
 

Universitas Indonesia sebagai sebuah institusi pendidikan menjadi garda terdepan dalam 

pengembangan keilmuan dan pengabdian masyarakat. Universitas Indonesia juga dituntut 

untuk berperan aktif dalam berkontribusi tidak hanya kepada negara dan bangsa Indonesia tapi 

juga peradaban dunia dan kemanusiaan.   

 

Berlatar belakang pada keperluan penyelesaian masalah bangsa dan masyarakat dunia  yang 

mendesak bahkan darurat dan melihat pada sejarah, kemampuan serta tanggung jawab 

Universitas Indonesia dalam memberikan kontribusi nyata untuk mempertahankan dan 

meningkatkan  peradaban dan kemanusiaan, perlu dibuat sebuah langkah strategis yang cerdas 

dan  dinamis bagi kegiatan riset dan pengabdian masyarakat Universitas Indonesia 

 

Strategi yang dipilih adalah penentuan sebuah fokus atau ceruk (niche) riset yang dilandaskan 

pada kepakaran yang dimiliki periset Universitas Indonesia. Fokus riset atau riset yang 

diunggulkan bukanlah sebuah impian, riset yang diunggulkan adalah dimana kita memang 

unggul (proses bottom up melalui identifikasi kompetensi riil dari track record seorang periset) 

dan mampu bersaing di skala internasional, dengan cara yang cerdas memilih topik (jenis riset 

yang diunggulkan)  yang unik.  

 

Riset yang diunggulkan harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan dunia. 

Riset yang diunggulkan dapat dicapai / diraih dengan memobilisasi / menggalang para periset 

“militan” dan ilmuwan yang secara aktif selalu ikut dalam kegiatan penelitan ilmiah ; tanpa henti 

dan berkeyakinan akan dapat memberikan sesuatu hasil.  

 

Riset yang diunggulkan diharapkan dapat menghasilkan ‘berlian-berlian’ (diamonds). ‘Berlian’ 

bukan seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan sebuah karya penelitian. Berlian 

dalam kegiatan riset didefinisikan sebagai “karya yang layak penting, berkualitas tinggi, dan 

bermanfaat besar bagi peradaban dan kemanusiaan”. Indikator tertinggi dari karya semacam itu 

adalah penghargaan Nobel. Sedangkan indikator umum yang realistik adalah karya-karya yang 

dipublikasikan di Jurnal Internasional bergengsi dan mempunyai impact-factor tinggi.  

 

Melihat kondisi Universitas Indonesia saat ini, untuk menghasilkan ‘berlian’ di bidang riset masih 

diperlukan waktu antara 10-15 tahun. Berlian-berlian tersebut baru dapat dihasilkan apabila 

Universitas Indonesia mampu memberikan fasilitas riset yang memadai serta suasana kondusif 

bagi para perisetnya. Selain itu berlian-berlian baru dapat dihasilkan apabila Universitas 

Indonesia mampu menempatkan diri di titik terdepan pengembangan ilmu (frontier/cutting-

edge). Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan sumber daya, baik dana maupun manusia, 

yang tidak sedikit. Dengan demikian, Universitas Indonesia tidaklah mungkin menempatkan 

seluruh fakultas dan disiplin ilmu yang berada dibawahnya di titik terdepan, ataupun memilih 

satu atau dua fakultas dan disiplin ilmu untuk diunggulkan. Dalam struktur universitas yang 

demikian komprehensif, sebuah upaya penonjolan satu atau dua ‘bidang’ dalam pengembangan 

ilmu, akan bersifat kontra-produktif.  
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Cara yang cerdas untuk membawa Universitas Indonesia ke titik terdepan pengembangan ilmu 

adalah dengan mengedepankan keistimewaan Universitas Indonesia sebagai  lembaga 

pendidikan tinggi yang komprehensif yang memiliki hampir semua disiplin ilmu. Oleh karena itu 

pelibatan berbagai periset dan kelompok secara mono-disiplin, oligo-disiplin, bahkan antar-

disiplin dalam klaster-klaster riset atau kelompok peminatan berdasarkan fokus riset yang 

relevan dan kelompok riset unggulan (Nano, Genome, Indigenous, ICT, Policy Studies) 

merupakan suatu keistimewaan tersendiri bagi Universitas Indonesia.   

 

Untuk mendukung keberhasilan pengintegrasian Universitas Indonesia sebagai universitas riset 

dan peningkatan keunggulan riset, program jangka pendek yang harus diselenggarakan adalah 

riset yang bersifat lintas- dan multi-disiplin dengan mengkaji ketepatan tema-tema yang 

diperlukan oleh bangsa dan dunia. 

 

Untuk merealisasikan kegiatan riset yang bersifat interdisiplin  melalui kolaborasi antar rumpun 

ilmu, riset unggulan, peer group (kelompok ilmu), pusat riset, program studi, dan lainnya, perlu 

disiapkan langkah strategis berupa: konsep, kebijakan, dan mekanisme.Tujuan memantapkan 

integrasi riset intra dan antar rumpun ilmu diharapkan dapat mendorong terlaksananya  

“Research without boundaries“ di Universitas Indonesia. Pendekatan multidisiplin ini akan 

dijadikan fokus utama guna penyelesaian masalah bangsa dan dunia 

 

Dalam menentukan fokus riset atau riset yang diunggulkan paling tidak dua hal yang 

dipertimbangkan. Pertama, relevansi dan kegunaannya yang besar bagi menopang 

perkembangan peradaban bangsa di era global.  Penentuan fokus riset dapat dilakukan melalui  

pemberian hibah-hibah riset Universitas Indonesia. Kedua, fokus riset tersebut diharapkan 

memuat kekuatan dan kesempatan untuk berkompetisi dengan kompetitor potensial di tingkat 

nasional, regional maupun internasional sesuai dengan kompetensi para periset Universitas 

Indonesia. 

 

Cara ini sekaligus membuka peluang lahirnya kreativitas kajian antar disiplin ilmu. Pemilihan 

fokus riset ini dapat dibagi berdasarkan 3 rumpun ilmu yang terdapat di Universitas Indonesia: 

Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, Ilmu-ilmu Alam dan Teknologi, serta Ilmu-ilmu Sosial dan 

Kemanusiaan. Fokus riset di rumpun Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan, sebagai contoh, 

adalah stem-cell, nutrisi, penyakit menular tropis (tropical infected diseases), serta herbal 

medicine. Di rumpun Ilmu-ilmu Alam dan Teknologi, fokus riset dapat diarahkan pada upaya 

pengembangan energi baru dan terbarukan, teknologi kelautan, bio-medical engineering, serta 

arsitektur dan infrastruktur tropis. Sedangkan di rumpun-rumpun Ilmu-ilmu Sosial dan 

Kemanusiaan beberapa fokus riset dapat dikembangkan diantaranya pembangunan 

berkelanjutan dan pemberantasan dan penanggulangan  kemiskinan, demokratisasi, 

governance, serta indigenous studies.   
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Adapun pencaipan yang telah diperoleh dalam kurun waktu 4 tahun (2007-2010) terakhir: 

 

A. Persentase dosen yang melaksanakan penelitian 

 

Sumber riset di UI dibagi menjadi 3 kategori besar yaitu pendanaan riset yang berasal dari 

Internal UI, eksternal UI dan pendanaan secara mandiri. Dari tahun 2007 -2011, Universitas 

Indonesia komitmen dalam meningkatkan kualitas riset dan pada tahun 2011 menjadi start bagi 

pencapaian unggulan riset di Asia. Setiap tahunnya pencapaian riset baik secara kuantitas 

maupun kualitas terus diupayakan meningkat. 

 

Pencapaian peningkatan kapasitas di bidang riset, dapat dilihat juga melalui peningkatan 

pengusul dan besaran dana riset yang dikelola DRPM tiap tahunnya.  

 

 

 
Gambar 4.1. Peningkatan Pengusul Hibah Riset Tahun 2007-2010 

 

Jika dilihat dalam Gambar 4.1. dapat disampaikan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2010 

terjadi kenaikan pengusul hibah riset dan ini menunjukkan animo dalam melaksanakan riset 

semakin besar. Jika setiap riset masing-masing terdiri dari dari 3 orang periset utama dan periset 

anggota, serta melibatkan 3 periset pemula/pembantu maka pada tahun 2007 jumlah personil 

yang terlibat dalam riset adalah 702 peneliti, di tahun 208 jumlah personil periset meningkat 

menjadi 1068, meningkat kembali di tahun 2009 menjadi 2604 dan pada tahun 2010 sejumlah 

2550 periset. Jumlah ini adalah tentunya akan lebih meningkat meningingat dari jumlah 

pengusul riset yang belum bisa didanai umumnya tetap dapat melaksanakan risetnya secara 

mendiri dan juga mendapatkan hibah dari eksternal Universitas Indonesia. 

 

Jika dilihat dari jumlah penerima hibah dari tahun 2007 sampai 2010 juga meningkat walaupun 

dari jumlah di tahun 2010 mengalami sedikit penurunan namun pelaksanaan riset selalu 

ditingkatkan dari tahun-ke tahun. 
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B. Pendanaan Hibah Riset 

 

Secara pendanaan hibah dapat dilihat pencapaian dana hibah yang dikelola oleh DRPM UI 

adalah seperti yang tercantum pada Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Peningkatan Dana Riset Tahun 2007-2010 

 

Untuk dana riset yang dikelola oleh DRPM, selama tahun 2010 meningkat 3% dibandingkan tahun 

2009 (Gambar 4.2.). Hal tersebut merupakan indikator pencapaian yang luar biasa karena walau 

terjadi lonjakan peningkatan dana hibah riset yang sangat tajam pada tahun 2009 (250%), namun 

ditahun 2010 jumlah dana hibah riset masih tetap dapat ditingkatkan sebesar 3%.  

 

C. Bidang Unggulan Riset Universitas Indonesia 

 

Berdasarkan database riset dan analisa data hasil riset (Lampiran: database riset), serta secara 

bottom up riset-riset dari periset UI dapat disampaikan unggulan sebagai berikut: 

 
Gambar 4.3. Topik Riset Ungulan Riset UI 
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Gb. 4.3. menunjukkan topik riset unggulan yang ada di UI, yaitu ICT, poverty alleviation, child 

family and community, genome, governance, democratization & public/sosial policy, renewable 

energy, restoring the earth’s natural support system, nanotechnology, culture, indigenous 

studies, urban planning & tranportation. 

 

D. Publikasi dosen pada seminar bereputasi Nasional dan 

International 

 

Seminar bereputasi Internasional dan nasional diarahkan untuk mendesiminakan hasil riset 

yang telah dilaksanakan serta memberikan masukan terhadap capaian hasil riset. Disamping 

itu desiminasi hasil riset di tataran Internasional dan nasional juga akan meningkatkan 

kesempatan bagi periset Indonesia untuk meningkatkan jejaring dengan periset internasional 

dan nasional yang akan membuka peluang bagi kerjasama dan kolaborasi dalam riset 

internasional. 

 

Adapun data seminar nasional dan internasional sivitas akademika UI yang dapat terdata dari 

tahun 2007 adalah seperti yang tercantum pada Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4. Seminar Internasional dan Nasional UI Tahun 2007-2010 

 

 Pada Gambar 4.4. disampaikan gambaran seminar internasional dan nNasional yang telah 

dilaksanakan oleh sivitas akademik UI. Jika dilihat pada tahun 2007- 2009 data terlihat sangat 

minim, hal ini bisa disebabkan karena banyak data yang masih berada di Fakultas dan belum 

disampaikan ke level DRPM UI. Untuk mengatasi database yang kurang memadai maka pada 

tahun 2011, DRPM UI sebagai pengelola riset dan pengabdian masyarakat sedang membenahi 

database riset, tidak hanya untuk jumlah hibah, pendanaan, tetapi juga desiminasi seminar 

nasional, internasional, serta publikasi dalam jurnal ilmiah. 
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Pada Gambar 4 juga dapat dianalisa bahwa desiminasi hasil riset pada seminar yang bereputasi 

internasional pada tahu 2010 jumlahnya sangat meningkat. Pada tahun 2010 jumlah peneliti UI 

yang mendapat bantuan dana seminar bertaraf internasional dari DP2M DIKTI sebanyak 26 

peneliti dengan total pendanaan Rp. 510.060.000,- (lima ratus sepuluh juta enam puluh ribu 

rupiah). Disamping pendanaan seminar yang berasal dari DP2M DIKTI para periset juga 

mendapatkan bantuan seminar luar negri dari pihak Universitas Indonesia, Fakultas serta dari 

komponen hibah riset untuk item desiminasi hasil riset. 

 

E. Publikasi periset pada jurnal bereputasi nasional dan international  

 

Diseminasi hasil riset pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan riset secara 

keseluruhan. Melalui desiminasi publikasi pada jurnal skala internasional dan nasional yang 

terakreditasi dapat menjadi salah satu tolok ukur kualitas dari ristet. Data publikasi pada jurnal 

bereputassi nasional dan internasional dapat dilihat pada Gambar 4.5. dan Gambar 4.6. 

 

 
Gambar 4.5. Publikasi Internasional dan Nasional 
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Gambar 4.6. Publikasi Internasional yang terindex pada SCOPUS 

 

Pada gambar 5 menunjukkan gambaran publikasi pada jurnal internasional dan juga jurnal 

nasional, sedangkan gambar 6 menunjukkan bahwa dari publikasi pada jurnal internasional 

terdapat jurnal-jurnal yang sudah terindex pada database riset internasional, 

www.scopus.com. 

 

F. Publikasi Buku Nasional dan Internasional 

 Disamping publikasi dalam seminar dan jurnal ilmiah publikasi riset dapat diwujudkan dalam 

buku ilmiah baik yang diterbitkan skala Nasional maupun Internasional. Pada Gambar 4.7 

disampaikan publikasi buku secara nasional dan internasional, walaupun jumlahnya masih 

sedikit periset UI sudah mulai mempublikasikan buku dan bertaraf internasional. 

 

 
Gambar 4.7. Publikasi Buku Nasional dan Internasional UI Tahun 2007-2010 
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G. HKI atas rancang bangun, prototipe, perangkat lunak 

 

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan 

intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang 

teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau seluruh hasil olah pikir manusia yang 

menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi maupun sosial budaya. Kekayaan Intelektual 

merupakan hasil kegiatan riset dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat 

penting. Pengelolaan kekayaan intelektual di UI terkait pendaftaran serta pemanfaatannya 

bagi industri dan masyarakat dikelola oleh Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis 

Universitas Indonesia. 

 

 
Gambar 4.8. HKI Universitas Indonesia 2007-2010 

 

Pada Gambar 13 disampaikan gambaran perolehan HKI. Hak kekayaan intelektual dapat 

berupa paten, copyright, disain industri.  

 

H. Pemanfaatan akses internet dan e-journal 

 

Pelaksanaan riset di Universitas Indonesia ditunjang dengan infrastruktur riset termasuk di 

fasilitas akses internet dan e-journal. Akses jaringan internet di UI sangat memadai dan 

mendukung seluruh sivitas academika dalam melaksanakan riset dari mulai studi literatur, 

penyusunan proposal, pelaksanaan riset, monitoring dan evaluasi serta proses publikasi dan 

desiminasi hasil riset. 

 

Untuk menunjang riset saat ini UI telah mempunyai  elektronik jurnal yang dapat diakses 

dari dalam dan luar UI. Beberapa elektronik jurnal yang disediakan oleh UI dan dikelola oleh 

perpustakaan UI adalah: Science Direct (http://www.sciencedirect.com/),  

http://iopscience.iop.org/; http://www.rsc.org/; JSTOR (http://www.jstor.org/), IEEE 

Publications (http://ieeexplore.ieee.org), PROQUEST (http://proquest.umi.com/pqdwe), 

http://www.asmedl.org/, dan American Chemical Society 

http://iopscience.iop.org/
http://www.rsc.org/
http://www.asmedl.org/
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(http://lib.ui.ac.id/content/american-chemical-society-acs). Di samping itu, UI juga 

memfasilitasi dengan sistem database internasional SCOPUS (www.scopus.com). 

 

Dalam pengelolaan riset Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Ui mempunyai 

website: www.research.ui.ac.id, sedangkan khusus untuk pelaksanaan riset dan pengabdian  

masyarakat menggunakan fasilitas on line melalui sistem yaitu Sistem Informasi Riset dan 

Pengabdian Masyarakat (http://sirip.ui.ac.id). Seluruh pengumuman, panduan riset, dan 

proses pengajuan proposal dan pengumuman proposal yang didanai menggunakan sistem 

ini. Pelaksanaan riset juga ditunjang dengan sistem laboratorium (http://silap.ui.ac.id), 

untuk sistem pusat riset ditunjang dengan sistem pusat riset (http://siputri.ui.ac.id), dan 

sistem kepakaran (http://sikap.ui.ac.id). 

 

UI mempunyai Jurnal Ilmiah untuk sarana publikasi hasil riset yang terdiri dari jurnal Makara 

seri Sosial Humaniora, jurnal Makara seri Teknik, jurnal Makara seri Sain dan jurnal Makara 

seri kesehatan.  Sistem untuk jurnal Makara dikelola melalui (http://journal.ui.ac.id).  

 

I. Rangking perguruan tinggi versi THES, THES STAR, Asian University 

Rangking 

 

Pada tahun 2011, Universitas Indonesia menduduki rangking ke-50 dalam Asian University 

Rangking. Universitas Indonesia merupakan universitas dengan peringkat tertinggi di 

indonesia pada THE-QS 2009 (Peringkat 201) dan menjadi yang terbaik di Indonesia. Namun  

tahun 2010,UI mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat 236, bersanding dengan 

University of Miami di AS, dan Norwegian University of Science and Technology. Dengan 

peringkat yang telah dicapai, UI selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan 

peringkat di tataran dunia melalui pelaksanaan riset dan desiminasi riset yang berkualitas. 
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BAB V. Analisis SWOT Riset Universitas Indonesia 
 

A. Kekuatan  
 

1. Visi dan Misi 

a. Universitas Indonesia memiliki visi dan misi yang jelas, terukur dan mengacu kepada 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan, yaitu ”menjadi universitas 

riset kelas dunia.” Visi dan misi ini terjabarkan dalam Renstra UI 2007-2012. 

b. Posisi Universitas Indonesia yang menyandang nama negara dan berada di ibu kota 

memungkinkan kerjasama dengan lembaga riset dan industri yang lebih mudah baik skala 

nasional maupun internasional. 

 

2. SDM 

a. Sumber daya manusia sebagai penopang riset cukup menunjang, yaitu sebanyak 900 periset 

aktif dengan jumlah dosen inti penelitian sebanyak 171 orang dan guru besar sebanyak ± 217 

orang (per 1 Desember 2010).  

b. Staf pengajar yang berjumlah ± 2286 dosen dengan jumlah pengajar dengan gelar S3 

sebanyak 728, S2 sebanyak 1038, Spesialis sebanyak 420 dan S1 sebanyak 100 

c. Keunggulan kapasitas SDM akademik yang baik ini juga ditopang asupan yang sangat selektif 

sehingga proses pengajaran sangat baik seperti diindikasikan oleh hampir semua program 

studi mendapat akreditasi A; Program studi di berbagai strata dan pusat-pusat kajian yang 

melaksanakan riset dalam berbagai disiplin ilmu;  

d. Alumni yang memiliki reputasi dan posisi strategis di pemerintahan, masyarakat sipil dan 

dunia usaha. 

 

3. Manajamen Pengelolaan Universitas 

a. Manajemen riset di Universitas Indonesia dikelola oleh Direktorat Riset dan Pengabdian 

Masyarakat. Dalam mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas riset, Universitas 

Indonesia memiliki dokumen manajemen yang terpadu dan lengkap.  

b. Saat ini Universitas Indonesia telah memiliki 58 lembaga riset yang tersebar di Fakultas-

Fakultas dalam bentuk pusat kajian (research center) sebanyak 46 pusat kajian tingkat 

Fakultas dan 12 pusat kajian tingkat Universitas. 

c. Sistem pengelolaan manajemen riset Universitas Indonesia sudah memiliki jaringan website 

DRPM pada www.research.ui.ac.id yang terintegrasi dengan sistem informasi riset lainnya 

seperti: 

a. SIRIP :  http://sirip.ui.ac.id 

b. SIKAP:  http://www.kepakaran.ui.ac.id 

c. SILAB :  http://www.laboratorium.ui.ac.id 

d. SIJURI:   http://journal.ui.ac.id 

e. SIPUTRI: http://pusatriset.ui.ac.id 

d. Dalam upaya merangsang dan meningkatkan terus kinerja riset para staf periset UI 

diberlakukan sistem penghargaan bagi peneliti terbaik, peneliti muda terbaik, pengabdi 



Dokumen Evaluasi Diri UNIVERSITAS INDONESIA 2011 | 36  

 

masyarakat terbaik, pemberian insentif terhadap penulis artikel di jurnal yang diterbitkan 

pada berkala internasional, buku ajar nasional dan internasional. 

 

4. Pendanaan Riset 

a. Tercapainya integrasi sistem keuangan universitas menjadikan Universitas Indonesia bisa 

menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membiayai riset internal selain dana riset dari 

eksternal UI. Pada tiga tahun terakhir (2009-2011) rerata dana yang digunakan untuk 

menunjang riset di UI pertahunnya ± 60 miliar rupiah. 

b. Dengan dukungan dana yang relatif meningkat dari tahun ke tahun menjadikan UI sebagai 

Universitas yang memiliki publikasi ilmiah internasional yang terbanyak di Indonesia per 

tanggal 12 september 2011 pada SCOPUS sebanyak 2156 publikasi.  

 

5. Sarana dan Prasana 

a. Jaringan internet di UI memiliki band width yang memadai dan terhubung dengan jaringan 

IPTEKNET, yang mendukung hubungan internal UI dengan dunia global. Melalui jaringan ini 

sumber informasi gratis maupun berbayar di seluruh penjuru dunia telah dilanggan dan 

dapat dimanfaatkan gratis dari jaringan UI, contohnya: ACS, Nature, JSTOR, SCOPUS, 

ElSEVIER, APS, dsb). Berkat jaringan ini pula semua staf dapat efisien dan efektif menjalin 

komunikasi dengan kolega di tempat lain, atau bertugas menjadi mitra bestari pada jurnal 

internasional dll. 

b. Perbaikan dan pembuatan sarana perpustakaan (sebagai basis data UI), dan laboratorium 

inovasi.  

c. UI memiliki teaching hospital, asrama khusus bagi mahasiswa yang diperuntukkan untuk 

mahasiswa baru agar mereka dapat menjalankan perkuliahan dengan tepat waktu.  

d. Bidang garapan Universitas Indonesia dengan melibatkan 12 fakultas dan program 

pascasarana yang secara rutin berkoordinasi dengan fakultas. 

 

B. Kelemahan 

1. Lemahnya komunikasi antar unit organisasi dan komunitas UI. Sosialisasi tradisi dan budaya 

riset masih terus dalam penyempurnaan dan penguatan. 

2. Masih minimnya riset-riset interdisipliner dan riset-riset terapan. Fokus riset sedang dalam 

proses penajaman termasuk relevansi bagi pasar. 

3. Lemahnya pemanfaatan peluang-peluang kerjasama dengan pihak ketiga (baik pemerintah 

maupun industri), baik dalam kerjasama yang melibatkan SDM, fasilitas, aktivitas riset dan 

pengajaran 

4. Belum meratanya pemanfaatan bidang ICT pada seluruh staf akademik. 

5. Dana riset untuk tingkat nasional sudah cukup bagus 60M/tahun (5% dari revenue 

universitas), Namun untuk masuk tingkat riset worldclass masih tergolong rendah 

6. Belum ada pengelolahan khusus untuk tenaga riset  LN (Sivitas akademika asing) juga 

program pertukaran riset (research exchange program) masih sangat kurang) 

7. Masih lemahnya infrastruktur penunjang riset dasar yaitu instrument laboratorium yang 

kurang memadai 
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C. Peluang 

 

1. Quacquarelli Symonds (QS) World University Ranking 2011/2012 pada 5 September, 

menempatkan Universitas Indonesia (UI) berada pada peringkat ke-217 (peringkat 236 pada 

2010) dan jika dibandingkan dengan universitas di Indonesia berada pada peringkat 1. 

2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan UI dalam memberikan dukungan bagi kemajuan 

UI sebagai “world class research university”.  

3. Terbuka lebarnya pasar global dan regional yang dapat menjadi eksternal opportunities 

terutama peluang besar untuk menempatkan lulusan di berbagai lembaga, mengundang 

lebih banyak mahasiswa asing, visiting research associates/professors.  

4. UI mempunyai jaringan alumni yang luas, termasuk, di tingkat internasional meskipun dalam 

jumlah relatif terbatas. 

5. Memilki lahan yang luas dan masih bisa digunakan untuk pengembangan riset universitas. 

 

D. Ancaman 

1. Adanya persaingan akademik di tingkat global dan regional; dengan berkembangnya 

universitas swasta yang memiliki fasilitas yang lebih baik. 

2. Terjadinya perkembangan teknologi di era knowledge-based society yang berlangsung secara 

cepat, dan kemampuan UI relatif terbatas untuk dapat mengikutinya.  

3. Berubahnya status UI dari BHMN menjadi PTN kembali akan merubah kebijakan pendanaan 

riset internal. 
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