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KATA PENGANTAR 
 

Salah satu mandat UIN Bandung adalah menyelenggarakan penelitian dan kajian 
ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan mandat 
diarahkan pada pencapaian visi UIN Bandung, yaitu: Terwujudnya Univesitas Islam Negeri 
yang unggul dan kompetitif di tingkat ASEAN pada Tahun 2019 berbasis wahyu memandu 
ilmu. 

Kebjakan Nasional menetapkan sasaran strategis, yakni inovasi, daya saing di 
tingkat global dan keunggulan pada Tahun 2015-2019. Daya saing di tingkat global 
merupakan kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi 
bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara 
menggunakan sumber daya yang tersedia. Di dunia perusahanan, keunggulan yang 
kompetitif (competitive advantage) adalah kemampuan yang diperoleh melalui 
karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi 
dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Indeks ini kemudian 
digunakan oleh banyak kalangan akademisi. 

Sasaran strategis (impact) Diktis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, yaitu 
peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Perguruan Tinggi Islam. Sedangkan sasaran 
program (outcome) dari sasaran strategis tersebut adalah peningkatan profesionalime 
sivitas akademika bagi penguatan universitas. Pencapaian kegiatan (output) dari sasaran 
program tersebut ialah peningkatan penelitian yang bermutu.  

Sebagai upaya mencapai sasaran output di atas, kegiatan penelitian yang bermutu 
diarahkan pada pencapaian dua hal. Pertama, peningkatan kualitas hasil riset; dan kedua, 
peningkatan kualitas hasil inovasi, yang ditandai oleh: 1) Jumlah riset; 2) Jumlah jurnal 
terakreditasi; 3) Jumlah jurnal internasional; dan 4) Jumlah Hak Kekayaan Iintelektual 
atau hak paten; dan 5) Jumlah hasil inovasi. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 
tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi, Pasal 1 ayat (9) Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, 
dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan 
konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.  

Tahun 2015, Ditjen Pendis Kementerian Agama mencanangkan paradigma baru 
penelitian. Yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan IPTEKS, pemberdayaan dan 
pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan 
PTKI. Sebelumnya, Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 menegaskan, hasil 
penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan 
Tinggi Keagamaan. 

UIN Bandung melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M bertekad 
mewujudkan keunggulan yang kompetitif di tingkat ASEAN tahun 2019. Profil ini 
menggambarkan eksistensi, kiprah dan dedikasi disamping rencana strategis Pusat 
Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Bandung. Untuk kemudian berusaha melakukan 
upaya kerjasama dan kemitraan dengan seluruh stake holders, seperti pemerintah, dunia 
usaha/industri, dan masyarakat secara luas. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kinerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar
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Harapan dengan terbitnya profil ini terutama agar stake holder mitra kerja 
memagami kedudukan, peran dan fungsi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN 
Bandung. Sehingga dapat diwujudkan suatu program, agenda dan kegiatan bersama 
untuk mewujudkan cita-cira bersama dalam konteks kehidupan yang inklusif, egaliter, 
demokratis dan sejahtera.  

Akhirnya, kami atas nama Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Bandung 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh stake holder mintra atas segala dukungan 
untuk kemajuan. Saran dan masukan selalu kami butuhkan untuk perbaikan di masa 
mendatang. 

 
 

 
 
 
Bandung, 27 Agustus 2015 
 
Ttd. 
 
Kapuslit LP2M UIN Bandung 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
“Bridging Gaps in Research Operation and Management”  

(Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung). 
 
 

1.1. Latar Belakang 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung bertekad menjadi 
universitas yang unggul dan kompetitif di tingkat ASEAN pada tahun 2019. Dalam hal 
ini dibutuhkan strategi pencapaian mulai dari tingkat lokal, nasional, regional dan 
global. Pada tingkat lokal setiap perguruan tinggi dituntut menerapkan sistem Good 
University Governance (GUG). United Nations Development Programs (UNDP) 
memberikan karakter GUG, yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan 
efisien, mengembangkan kapasitas hukum (rule of law), responsif, consensus 
oriented, dan equity and inclusiveness.  
 
Pada tingkat nasional pendidikan tinggi harus menopang pencanangan Higher 
Education Long Term Strategy (HELTS), yakni: autonomy, organizational healt, dan 
nation’s competitiveness. Pada tingkat regional perguruan tinggi didorong untuk 
berkompetisi di forum-forum regional, seperti The Southeast Asian Ministers of 
Education Organization (SEAMEO). Sebuah organisasi internasional yang 
dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan 
dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Pada tingkat global perguruan tinggi 
dihadapkan dengan berbagai perhumpunan dunia, seperti World Trade Organization 
(WTO). Sebuah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan 
menyangkut "aturan perdagangan" di antara anggotanya.  
 
Atas dasar kerangka tujuan di atas, maka diperlukan langkah-langkah berani, yang 
inovatif dan inspiratif dalam mengelola kegiatan pokok tridharma perguruan tinggi, 
yakni pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui Pusat Penelitian dan 
Penerbitan berperan sebagai fasilitator pengembangan penelitian UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung, yakni : “Roda kecil yang ikut berperan menggerakkan roda yang 
lebih besar.” 
 

1.2. Topik Unggulan dan Peta Jalan Bidang Penelitian 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Republik 
Indonesia telah mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, 
pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan 
pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang 
dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam.  
 
Dirjen Pendis, telah merumuskan tiga kategori penelitian unggulan, yaitu : 1) 
penelitian unggulan interdisipliner yang merupakan penelitian berbasis isu-isu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_internasional
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kontemporer dan penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 2) 
penelitian unggulan nasional sebagai penelitian kebutuhan nasional yang mencakup 
penelitian bebasis potensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/hak paten, 
penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat, dan penelitian berbasis 
keterkaitan dengan dunia usaha/industri; dan 3) penelitian unggulan internasional 
sebagai penelitian kebutuhan internasional, yakni penelitian dalam rangka 
pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan universitas 
yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian 
dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. 

 
Topik-topik dan atau basis-basis penelitian atau tema-tema besar penelitian 
unggulan di atas, perlu dibuatkan pata jalan (roadmap) penelitian untuk tahapan 
pencapaian tahun 2015-2019. Tahun 2016-2017 tahap awal unggulan tingkat Asia 
Tenggara (persiapan dana sharing). Peta jalan penelitian dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 1) Tahun 2015-2016 tahap awal penelitian unggulan Asia Tenggara 
(komunikasi kerjasama dana sharing dalam penelitian); 2) Tahun 2017-2018 tahap 
pengembangan keunggulan tingkat Asia Tinggara (pelaksanaan MoU dana sharing 
dalam penelitian); dan 3) Tahun 2019-2020 tahap pengakuan keunggulan tingkat 
Asia Tenggara dan tahap penelitian unggulan tingkat ASEAN (pelaksanaan penelitian 
melalui dana hibah luar negeri).  
 
Peta jalan penelitian dilihat dari materi penelitian dasar dan materi penelitian 
terapan dirumuskan sebagai berikut: 1) Materi penelitian dasar, yaitu tahun 2010-
2015 tahap deskriptif, tahun 2016-2018 tahap pengembangan teori, dan tahun 2018-
2020 tahap penemuan teori baru; dan 2) Materi penelitian terapan, yakni tahun 
2010-2015 tahap research and development (R&D), tahun 2016-2018 tahap 
pengembangan IPTEK dan inovasi di masyarakat, tahun 2018-2020 tahap penemuan 
produk dan peluang pasar (market).  
 
Peta jalan penelitian dirumuskan dengan mengikuti tahapan pengembangan UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung pada borang AIPT, yakni: 1) Tahun 2004-2009 tahap 
institutionalitation, 2) Tahun 2010-2014 tahap strenghtening institutions, 3) Tahun 
2015-2019 tahap developing institutions, 4) Tahun 2020-2024 take off stage 
institutions, dan 5) Tahun 2025-2029 tahap international participation. Tahapan ini 
dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan baru pada peraturan yang lebih 
tinggi. 

 
1.3. Arah Kebijakan Bidang Penelitian  

a. Arah Kebijakan Nasional 
Arah kebijakan bidang penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung berusaha 
sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional tahun 2015-2019. Negara 
Republik Indonesia menekankan inovasi, daya saing di tingkat global, dan 
keunggulan pada tahun 2015-2019. Kebijakan di bidang pendidikan tinggi yang 
terkait dengan kegiatan riset ialah: 1) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi 
melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif; 2) Meningkatkan 
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relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi 
dan dunia industri untuk kegiatan riset  dan pengembangan; dan 3) 
Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut: a) Fasilitasi 
perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan 
dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh 
politik; b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat 
keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan mission 
differentiation, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) Peninjauan ulang 
pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (itemized 
budget), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam 
mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) 
Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber 
pembiaayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga 
pihak: pemerintah-universitas-industri. 

 
b. Arah Kebijakan Kementerian Agama  

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama tahun 2015-2019. Arah kebijakan 
dan sasaran strategis (impact) pendidikan tinggi Islam ialah meningkatnya 
kualitas, relevansi dan daya saing. Target kinerja sasaran strategis tersebut 
diarahkan antara lain pada pencapaian sasaran program (outcome) pendidikan 
tinggi Islam, yakni meningkatnya jumlah dosen profesional bagi penguatan 
program studi (prodi). Untuk mencapai sasaran outcome tersebut, kegiatan 
diarahkan antara lain pada pencapaian sasaran (output) kegiatan bidang 
penelitian, yaitu peningkatan penilitian yang bermutu. Untuk mencapai sasaran 
output tersebut, kegiatan penelitian yang bermutu diarahkan pada pencapaian 
sasaran berikut: a) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset, dan 
meningkatnya kualitas hasil inovasi pendidikan tinggi Islam, yang ditandai dengan, 
yaitu: 1) Jumlah riset/penelitian; 2) Jumlah jurnal terakreditasi nasional; 3) Jumlah 
jurnal terakreditasi internasional (terindex scopus); 4) Jumlah karya ilmiah yang 
mendapatkan hak paten; dan b) Jumlah hasil inovasi pada perguruan tinggi Islam. 

 
c. Arah Kebijakan UIN Sunan Gunung Djati 

Kebijakan pengembangan berupa upaya penataan dan pembenahan yang akan 
ditempuh melalui program kebijakan, seperti mendorong dan memfasilitasi 
kreatifitas dan inovasi dosen untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk 
masyarakat, meningkatkan mutu penelitian dosen dan mahasiswa, 
menghidupkan kembali penerbitan jurnal terakreditasi dan lembaga penerbitan 
untuk menyebarkan informasi penting dalam berbagai bidang disiplin keilmuan 
kepada masyarakat dan mendorong penerbitan jurnal-jurnal nasional dan 
internasional yang terakreditasi. 
 
Rencana strategis program pengembangan diarahkan menjadi perguruan tinggi 
yang unggul dan kompetitif berbasis “wahyu memandu ilmu” dalam 
mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum pada tahun 2019 di tingkat ASEAN. 
Adapun indikator yang diupayakan terwujud pada tahun 2019, antara lain: 75% 
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jurnal mendapat akreditasi nasional; 2 jurnal internasional pada bidang kajian 
keislaman dan kajian Ipteks yang terindeks oleh lembaga indexing internasional 
yang diakui (SCOPUS); seluruh program studi dan institusi terakreditasi dengan 
nilai minimal B sebanyak 60% prodi dan A sebanyak 40% dan meningkatnya nilai 
AIPT menjadi A; peningkatan 60% jumlah penelitian dosen dan mahasiswa, baik 
penelitian inidividual maupun kelompok; peningkatan 50% publikasi ilmiah dosen 
dan mahasiswa, baik melalui jurnal ilmiah terakreditasi, buku daras, media massa, 
maupun melalui jurnal online; 50% pembelajaran mata kuliah menggunakan hasil 
penelitian dosen pengampu atau teaching team; 70% laboratorium dan 
perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengembangan program studi; 70% 
layanan perpustakaan menggunakan digital system berbasis ICT; terselenggara 
event-event ilmiah internasional di tingkat ASEAN; dan naiknya ranking UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung secara bertahap menuju peringkat yang lebih baik.  
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TARGET PENCAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN BIDANG PENELITIAN 
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2015-2019 

 

N
O 

BIDANG TUJUAN 
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN 

IMPLEMENTASI 
PERTAHUN 

URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM I II III IV 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
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Penelitian 

 
- Meningkatk

an kualitas 
penelitian 
di kalangan 
civitas 
akademika 

 
- Terwujudny

a 
kemampua
n penelitian 
di kalangan 
dosen dan 
mahasiswa 
baik secara 
kuantitas 
maupun 
kualitas 

Out put 
- Meningkatnya 

jumlah 
penelitian 
dikalangan 
civitas 
akademika 

- Meningkatnya 
kualitas hasil 
penelitian 

 
Outcome 

- Berkembangny
a ilmu 
pengetahuan 
dan teknologi 

- Terpublikasiny
a hasil 
penelitian 
dosen dan 
mahasiswa 

- Termanfaatkan
nya hasil 
penelitian bagi 
proses 

 
- Pengembang

an berbasis 
jenis 
penelitian 

 
- Peningkatan jumlah anggaran 

penelitian dari DIPA BOPTN dan 
BLU 

- Peningkatan kuantitas penelitian 
- Penyusunan pedoman penelitian 

dengan indikator dan standar yang 
terjamin berbasis wahyu 
memandu ilmu 

 
- Pelaksanaan kegiatan penelitian 

bagi dosen dan mahasiswa yang 
berorientasi pada pemanfaatan 
sumberdaya alam Indonesia untuk 
peningkatan masyarakat demi 
kemandirian bangsa 

 
- Pengembangan penelitian yang 

berorientasi pada pengembangan 
masalah keagamaan, kebangsaan, 
teknologi dan ketahanan Nasional 

 
- Penyempurnaan kerangka ilmiah 

universitas berbasis research 
(research based university) 

 
√ 
 
 

√ 
√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
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pembelajaran  
- Peningkatan volume penelitian 

pure secience serta penelitian 
kebijakan (policy research) 

 
- Melakukan ekspose hasil 

penelitian baik melalui kegiatan 
seminar, penulisan pada jurnal 
maupun buku ajar, baik yang 
bersekala lokal, nasional maupun 
internasional 

 
- Sosialisasi dan publikasi hasil-hasil 

penelitian melalui berbagai media 
lokal, nasional dan internasional 

 
- Pelatihan dan sosialisasi konsep 

research based university di 
kalangan dosen dan mahasiswa 

 
- Peningkatan kerjasama penelitian 

dengan berbagai instansi baik 
nasional maupun internasional, 
dan 

 
- Pengembangan tema khusus 

penelitian berbasis wahyu 
memandu ilmu 

 
 
 

√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 

 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

√ 
 
 
 
 

√ 
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1.4. Kondisi Existing Bidang Penelitian 
a. Strenght 

1. Dukungan kebijakan-kebijakan baru di tingkat nasional dalam bidang 
penelitian. 

2. Dukungan pemangku kebijakan (stake holders kunci) dalam peningkatan 
kualitas penelitian dan penerbitan. 

3. Dukungan pendanaan penelitian 30% dalam skema BOPTN melalui mekanisme 
DIPA.  

4. Jumlah dosen peneliti yang terlibat dalam penelitian terus bertambah. 
5. Praktik penelitian mulai mengarah pada model-model penelitian kolaboratif 

integrasi lintas keilmuan.  
b. Opportunities 

1. Terbukanya akses kerja sama penelitian dengan pemerintah serta dunia usaha 
atau industri dan masyarakat. 

2. Berkembangnya sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi 
komputer (TIK).  

3. Kebutuhan pemerintah, dunia usaha atau industri dan masyarakat terhadap 
hasil penelitian. 

c. Aspiration/Hope 
1. Peningkatan kerja sama strategis dengan stakeholder pemerintah dan dunia 

usaha atau industry dan masyarakat. 
2. Sistem penglolaan penelitian dan penerbitan yang transparan dan akuntabel 

berbasis TIK. 
3. Hasil-hasil penelian relevan sesuai atau berkonektivitas dengan kebutuhan 

pemerintah, dunia usaha atau industri dan masyarakat. 
d. Result 

1. Terdapat 1.876 hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen baik individual 
maupun kelompok dari tahun 2010- 2015.  

2. Terdapat 160 judul buku daras yang menunjang proses pembelajaran pada 
tahun 2015. 

3. Terdapat 3 hasil penelitian yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
4. Terdapat  hasil penelitian yang terpublikasi di jurnal terakreditas. 
5. Terdapat ekspose desiminasi hasil penelitian dalam forum seminar tingkat 

nasional dan internasional.  
6. Terdapat penerbitan buku hasil penelitian. 
7. Terdapat partisipasi penelitian melalui mekanisme dana hibah eksternal. 
8. Terdapat hasil penelitian yang mempunyai potensi paten dan peluang pasar. 
9. Dan sebagainya yang masih dalam pendataan. 
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BAB II 
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN DALAM KERANGKA ORGANISASI 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 

 
 

2.1. Sejarah Singkat 
a. Sejarah Uin Sunan Gunung Djati 

Sejarah UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak lepas dari IAIN Sunan Gunung 
Djati Bandung. UIN merupakan kelanjutan dari IAIN yang didirikan tanggal 8 April 
1968 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1388 H. berdasarkan Keputusan 
Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 1968. Kehadiran IAIN Sunan Gunung Djati 
Bandung merupakan hasil perjuangan para tokoh umat Islam Jawa Barat. Dimulai 
pada tahun 1967, sejumlah tokoh masyarakat, alim ulama, dan cendekiawan 
Muslim Jawa Barat yang diprakarsai KH. A. Muiz, KH. R. Sudja’i, dan KH. Arhatha 
dengan persetujuan Kepala Daerah Jawa Barat, mereka membentuk Panitia 
Perizinan Pendidirian IAIN di Jawa Barat. Panititia tersebut kemudian disahkan 
oleh Menteri Agama RI dengan SK-MA No. 128 Tahun 1967. 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 57 Tahun 1968  secara 
resmi berdiri untuk pertama kalinya IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
Berdasarkan SK. Menteri Agama tersebut, Panitia membuka 4 Fakultas : Fakultas 
Ushuluddin, Syari’ah dan Tarbiyah di Bandung, dan Fakultas Tarbiyah di Garut. 
IAIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terdri dari Fakultas Ushuluddin, Syari’ah 
dan Tarbiyah, berlokasi di Jl. Lengkong Kecil No. 5 Bandung. Pada tahun 1973, 
IAIN SGD Bandung pindah ke Jalan Tangkuban Perahu No. 14, pada Tahun 1974 
IAIN SGD pindah lagi ke jalan Cipadung, sSekarang Jl. A.H.Nasution No. 105. Pada 
tahun 1970, dalam rangka rayonisasi, Fakultas Tarbiyah di Bogor dan Fakultas 
Syari’ah Sukabumi yang semula berinduk kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 
digabung pada Fakultas Induk di Bandung. Fakultas Tarbiyah Cirebon yang semula 
berafiliasi ke IAIN Syarif Hidayatullah, tanggal 5 maret 1976 menginduk ke IAIN 
Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 1993, didirikan 2 (dua) fakultas baru, 
yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun 1997 diselenggarakan 
Program Pascasarjana, yakni Program S2. Pada tahun 1997, terjadi perubahan 
kebijakan penataan sistem rayonisasi untuk IAIN. Berdasarkan surat keputusan 
Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 Fakultas Tarbiyah Cirebon 
Yang semula menjadi cabang Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 
meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam negeri (STAIN) Cirebon; 
demikian juga Fakultas Syari’ah Serang statusnya menjadi STAIN Serang.  
 
Sampai saat ini, kepemimpinan Rektor telah memasuki 9 periode, yang terdiri dari 
Prof. KH. Anwar Musaddad (1968-1972), Letkol H. Abjan Soelaeman (1972-1973), 
Drs. H. Solahuddin Sanusi (1973-1977), Drs. H. Djauharuddin AR. (1977-1986), 
Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika (1986-1995), Prof. Dr. H. Endang Soetari Ad., M.Si 
(1995-2003), Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, MSi. (2003-2007), Prof. Dr. H. Deddy 
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Ismatullah, SH., M.Hum. (2011-2015); dan Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. 
Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 
tanggal 10 Oktober 2005, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1426 H., IAIN 
Sunan Gunung Djati Bandung berubah statusnya menjadi UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung. Saat ini, UIN Sunan Gunung Djati mempunyai 8 fakultas, yakni Fakultas 
Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum, 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi 
dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
 

a. Sejarah Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 
Pusat Penelitian dan Penerbitan merupakan sub bagian dari Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Lembaga didirikan berdasarkan 
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Struktur 
LP2M terbagi menjadi tiga komponen, yaitu: 1) Pusat Penelitian dan Penerbitan; 
2) Pusat Pengabdian kepada Masyarakat; 3) dan Pusat Studi Gender dan Anak. 
Sebelum terhimpun dalam struktur LP2M, komponen pusat-pusat tersebut 
merupakan lembaga-lembaga tersendiri di lingkungan UIN SGD Bandung. Sejak 
diterbitkannya Ortaker Peraturan Menteri Agama tahun 2013, maka ketiga 
komponen lembaga tersebut dilebur dan digabungkan dalam struktur LP2M. 

 
2.2. Organisasi UIN Sunan Gunung Djati 

a. Organisasi Universitas 
Organisasi Universitas terdiri atas (1) Organ Pengelola, (2) Organ Pertimbangan 
dan (3) Organ Pengawasan. Organ Pengelola Universitas terdiri dari Rektor dan 
Wakil Rektor; Fakultas, Biro, Lembaga; dan Unit Pelaksana Teknis. Organ 
Pertimbangan Universitas terdiri dari Dewan Penyantun, Senat Universitas, dan 
Senat Fakultas. Organ Pengawasan Universitas dalam rangka pengawasan secara 
internal dibentuk Satuan Pemeriksa Intern (SPI) yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan 
dan kinerja Universitas. 

 
Bagan 

Organisasi Universitas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEWAN PENYANTUN, SENAT 
UNIVERSITAS, DAN SENAT 

FAKULTAS. 

ORGANISASI UNIVERSITAS 

ORGAN PERTIMBANGAN ORGAN PENGAWASAN ORGAN PENGELOLA 

REKTOR DAN WAKIL 
REKTOR; FAKULTAS, BIRO, 

LEMBAGA; DAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS. 
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Universitas mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tinggi 
yang meliputi program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan 
teknologi keagamaan Islam, dan ilmu umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Universitas menjalankan fungsi: a) Perumusan dan penetapan visi, 
misi, kebijakan dan perencanaan program; b) Penyelenggaraan dan pelaksanaan 
pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan 
Islam dan ilmu umum; c) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan d) 
pelaksanaan administrasi dan pelaporan. Peraturan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN  Sunan Gunung Djati 
Bandung menegaskan bahwa Universitas wajib menyelenggarakan penelitian 
yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

a. Tugas dan Fungsi LP2M 
Lembaga dalam struktur organ pengelola universitas merupakan unsur pelaksana 
akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas di bidang 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan penjaminan mutu.  Lembaga 
penelitian dan pengabdian memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan 
fungsi Universitas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
Lembaga penjaminan mutu memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan 
fungsi Universitas di bidang penjaminan mutu. Lembaga masing-masing dipimpin 
oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor. 
 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut 
LP2M mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan 
menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 
kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya LP2M menyelenggarakan fungsi: 
a) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta 
pelaporan; b) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c) Pelaksanaan 
pengabdian kepada masyarakat; d) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat; dan e) Pelaksanaan administrasi lembaga. 
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Bagan 
Tugas dan Fungsi LP2M 

 

Nama Tugas Fungsi 

LP2M 

Melaksanakan, 
mengkoordinasikan, 
memantau dan 
menilai kegiatan 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 
berdasarkan 
kebijakan Rektor. 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, 
evaluasi program dan anggaran, 
serta pelaporan; 

b. Pelaksanaan penelitian ilmiah murni 
dan terapan; 

c. Pelaksanaan pengabdian kepada 
masyarakat; 

d. Pelaksanaan publikasi hasil 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat; dan 

e. Pelaksanaan administrasi lembaga. 

 
 

b. Struktur LP2M 
LP2M terdiri atas: a) Ketua; b) Sekretaris; c) Pusat; dan Sub bagian Tata Usaha. 
Ketua LP2M mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Sekretaris 
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi di lingkungan 
LP2M sesuai dengan kebijakan Ketua. 
 

Bagan 
Struktur Organisasi LP2M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKTOR 

KETUA LP2M 

SEKRETARIS TATA USAHA 

PUSAT PENELITIAN 
DAN PENERBITAN 

PUSAT STUDI 
GENDER DAN ANAK 

PUSAT PENGABDIAN 
KEPADA 

MASYARAKAT 
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Pusat terdiri atas: 1) Pusat Penelitian dan Penerbitan; 2) Pusat Pengabdian 
kepada Masyarakat; dan 3) Pusat Studi Gender dan Anak. Pembagian tugas pusat-
pusat sebagai berikut: 
1. Pusat Penelitian dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan penelitian 

dan penerbitan.  
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat.  
3. Pusat Studi Gender dan Anak mempunyai tugas melaksanakan studi gender 

dan anak.  
Pusat masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh Rektor dan 
bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga. Subbagian Tata Usaha mempunyai 
tugas layanan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, 
ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan LP2M. 

 
 

Bagan 
Tugas Jabatan Struktur LP2M 

Jabatan Tugas 

1. Ketua 
Mempunyai tugas memimpin dan mengelola 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. 

2. Sekretaris 
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 
pelayanan administrasi di lingkungan LP2M 
sesuai dengan kebijakan Ketua. 

3. Kepala Pusat 
Penelitian dan 
Penerbitan 

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan 
penerbitan. 

4. Kepala Pusat 
Pengabdian kepada 
Masyarakat 

Mempunyai tugas melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat. 

5. Kepala Pusat Studi 
Gender dan Anak 

Mempunyai tugas melaksanakan studi gender 
dan anak. 

6. Kepala Subbagian Tata 
Usaha 

Mempunyai tugas melaksanakan layanan 
administrasi, perencanaan, keuangan, 
kepegawaian, ketatausahaan, dan 
kerumahtanggaan di lingkungan LP2M. 
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2.3. Komposisi Pengelola LP2M  
Komposisi pengelola LP2M adalah: 
Ketua   

Nama : Dr. Munir, MA. 
Tempat/Tgl. Lahir : Lamongan, 02/08/1965 

NIP. : 196508021996031002 
Pangkat/Gol. : IV/a 

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
Pendidikan Terakhir : S3 Mc Gill Montreal 

Bidang Keahlian : Fil.Islam 
   
Sekretaris   

Nama : Dr. H. Tata Sukayat, S.Ag., M.Ag 
Tempat/Tgl. Lahir : Purwakarta, 01/01/1977 

NIP. : 197701012007011048 
Pangkat/Gol. : III/c 

Jabatan Fungsional : Lektor 
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Bidang Keahlian : Dasar-dasar Ilmu Tablig 
   
Kepala Pusat   

Nama : Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag 
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 27/08/1971 

NIP. : 197108271998031007 
Pangkat/Gol. : III/d 

Jabatan Fungsional : Lektor 
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

Bidang Keahlian : Ilmu Hadis 
Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 

   
Nama : Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. 

Tempat/Tgl. Lahir : Ciamis, 30/10/1972 
NIP. : 197210302001121002 

Pangkat/Gol. : IV/a 
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 

Pendidikan Terakhir : S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
Bidang Keahlian : Sosiologi 

Jabatan : Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 
   

Nama : Dr. Akmaliyah, M.Ag. 
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 01/11/1966 

NIP. : 196611011996032001 
Pangkat/Gol. : IV/a 

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 
Pendidikan Terakhir : S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
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Bidang Keahlian : Bahasa Arab 
Jabatan : Kepala Pusat Studi Gender dan Anak  

   
Tata Usaha   

Nama  Hj. Ati Rahmawati, M.Ag. 
Tempat/Tgl. Lahir  Bandung, 19/01/1977 

NIP.  197701191997032001 
Pangkat/Gol. : III/d 

Jabatan : Kepala Subag Tata Usaha 
   

Nama : Iman Supratman, S.Pd.I., M.Ag. 
Tempat/Tgl. Lahir : Majalengka, 23/06/1974 

NIP. : 197406232002121002 
Pangkat/Gol. : III/c 

Jabatan : Pengevaluasi Kebijakan Penelitian 
   

Nama : Agus Maulana Muhamad Syakir, S.Ag. 
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 24/11/1975 

NIP. : 197511242003121002 
Pangkat/Gol. : III/c 

Jabatan : Pengevaluasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat 
   
Staff Administrasi : Alex Muhamad M., S.Sos.I 
 : Gilang Adiyta Purba, ST. 
 : Nursa’adah, S.Pd. 

 
 
 
 

2.4. Alamat Kantor 
Pusat Penelitian dan Penerbitan 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
Kantor Gedung Lecture Hall Lt.1 UIN Sunan Gunung Djati 
Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung Jawa Barat Tlp. 022-7800525 Fax. 022-
7803936 website http://lp2m.uinsgd.ac.id  
Kode Pos 10614 
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BAB III 
RENCANA STRATEGIS PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2015-2019 

 

 

3.1. Visi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Bandung 
Menjadi pusat penelitian dan penerbitan yang unggul dalam inovasi dan dilandasi 
dengan etika serta tanggung jawab akademik yang tinggi. 

 
3.2. Misi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Bandung 

a. Menjalankan pengelolaan penelitian dan penerbitan yang profesional, akuntabel 
dan transparan. 

b. Mendorong terciptanya iklim penelitian dan penerbitan yang inovatif, berdaya 
saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 
 

3.3. Strategi Pengembangan 
a. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan penerbitan 
b. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian  
c. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta 
d. Pengembangan Infrastruktur Penelitian 

 
3.4. Arah, Tujuan dan Indikator Pencapaian 

Arah dan tujuan serta indikator pencapaian Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 
UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana dalam matrik di bawah ini. 
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a. Arah Strategi Pengembangan I 

Arah Strategi 
Pengembangan 

Tujuan Pengembangan Indikator Pencapaian 

1. Revitalisasi kebijakan 
dan tata laksana 
penelitian 

 

1.1 Memastikan adanya sistem tata 
kelola penelitian dan penerbitan 
yang relevan dengan kebutuhan 
masyarakat 

a. Adanya kebijakan yang mendukung tata kelola 
penelitian dan penerbitan yang profesional, akuntabel 
dan transparan.  

b. Adanya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi 
untuk memastikan kualitas penelitian yang relevan 
dengan perkembangan akademik dan masyarakat.  

c. Adanya sinergitas stakeholder kunci kebijakan 
universitas dalam mendorong iklim penelitian yang 
kondusif sehingga tercipta penelitian yang unggul dan 
inovatif.  
 
Aktivitas kunci: a. Membuat Rencana Induk Penelitian; 
b. Membuat sistem perencanaan, monitoring dan 
evaluasi; c. Membuat sistem penjaminan mutu 
penelitian. 
 

1.2 Mendorong terciptanya inovasi dan 
keunggulan penelitian berbasis 
keilmuan di tingkat fakultas. 

a. Seluruh fakultas memiliki kebijakan program penelitian 
unggulan dan inovatif dengan menjadikan program 
studi sebagai basis pengembangan.  

b. Seluruh fakultas memiliki pusat-pusat studi dengan 
kolaborasi lintas program studi dengan melibatkan 
dosen dan mahasiswa.  

c. Meningkatnya kuantitas dan kuantitas penelitian di 
tingkat fakultas.  
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Aktivitas kunci: a. Perumusan arah kebijakan dan 
program penelitian unggulan dan inovatif; b. 
Pembuatan pusat studi tingkat fakultas; c. Kegiatan 
penelitian unggulan dan inovatif.  
 

1.3 Mendorong terciptanya kolaborasi 
penelitian lintas disiplin 
pengetahuan antar fakultas.  

a. Adanya forum-forum kajian ilmiah lintas fakultas untuk 
meningkatkan mutu penelitian.   

b. Adanya kolaborasi penelitian lintas fakultas untuk 
merespon isu-isu mutakhir pengetahuan dan 
menjawab perubahan masyarakat. 

c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian 
kolaboratif antar fakultas. 
 
Aktivitas Kunci: a. Pembuatan pusat-pusat studi lintas 
fakultas; b. Penelitian kolaboratif lintas fakultas multi 
tahun 
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b. Arah Strategi Pengembangan II 

Arah Strategi 
Pengembangan 

Tujuan Pengembangan Indikator Pencapaian 

2. Penguatan kapasitas 
sumber daya manusia 
dalam penelitian  

 

2.1 Memastikan adanya pengelolaan 
penelitian yang didukung oleh staf 
secara efektif dan efisien. 

a. Adanya staf pendukung tata kelola penelitian yang 
kompeten di tingkat universitas dan fakultas.  

b. Adanya kolaborasi antar staf pendukung tata kelola 
penelitian di tingkat universitas dan fakultas. 
 
Aktivitas Kunci: a. Pelatihan staf pendukung penelitian 
dan koordinasi antar staf 
 

2.2 Peningkatan kapasitas dosen 
peneliti melalui kerja sama antar 
universitas atau lembaga penelitian 
yang  memiliki keunggulan dalam 
isu tertentu.  

a. Sejumlah dosen peneliti melakukan penelitian sesuai 
dengan kompetensi yang dimiliki. 

b. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam penelitian lintas 
universitas atau lembaga penelitian.  

c. Sejumlah dosen peneliti mendapatkan penghargaan 
atas usahanya dalam bidang penelitian. 

d. Sejumlah universitas—dalam dan luar negeri—yang 
memiliki keunggulan mau bekerja sama dan 
berkolaborasi dalam penelitian. 

e. Sejumlah universitas—dalam dan luar negeri—yang 
memiliki keunggulan mau terlibat dan berbagi sumber 
daya dalam meningkatkan kapasitas dosen peneliti.  

 
Aktivitas Kunci: a. Pembinaan dosen peneliti; b. 
pemberian penghargaan kepada dosen peneliti 
berprestasi; c. Kerja sama lintas universitas dalam 
peningkatan kualitas penelitian; d. Kolaborasi 
penelitian lintas universitas—dalam dan luar negeri. 



 

19 

 

(program internal) 
 

2.3 Mendorong keterlibatan dosen 
peneliti dalam berbagai penelitian, 
asosiasi atau forum-forum 
akademis di tingkat nasional dan 
internasional.  

a. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam program 
penelitian di tingkat nasional dan internasional.  

b. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam asosiasi bidang 
keilmuan dan forum-forum akademis di tingkat 
nasional dan internasional.  
 
Aktivitas kunci: a. Keterlibatan dosen peneliti dalam 
penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional 
(program eksternal); b. keterlibatan dosen peneliti 
dalam asosiasi atau forum-forum akademis tingkat 
lokal, nasional dan internasional 
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c. Arah Strategi Pengembangan III 

Arah Strategi 
Pengembangan 

Tujuan Pengembangan Indikator Pencapaian 

3. Penguatan kemitraan 
strategis dengan 
pemerintah dan swasta 

 

3.1 Memastikan adanya strategi 
kemitraan antara universitas 
dengan pemerintah dalam 
penelitian.  
 

 
 

a. Adanya pemetaan strategis kemitraan dengan 
pemerintah. Adanya hubungan baik dengan mitra 
strategis pemerintah.  

b. Adanya kerja sama antara universitas dengan 
pemerintah dalam mendorong program pembangunan 
yang berkelanjutan.  
 
Aktivitas kunci: a. Kemitraan strategis dengan 
pemerintah  
 

3.2 Peningkatan partisipasi universitas 
dalam penelitian dan 
pengembangan program-program 
pemerintah dan instansi-instansi 
pemerintah (BUMN, BUMD dll.)  

a. Adanya mekanisme kerja sama dengan pemerintah 
dalam pengembangan penelitian dan pembiyaannya. 

b. Meningkatnya produk penelitian yang dapat diakses 
dan dimanfaatkan dalam program-program 
pemerintah.  

 
Aktivitas kunci: a. Pembuatan mekanisme kerja sama 
penelitian dengan pemerintah; b. Melakukan 
penelitian bersama dengan pembiayaan pemerintah  
 

3.3 Memastikan adanya strategi 
kemitraan antara universitas 
dengan swasta atau dunia usaha 
melalui penelitian.  
 

a. Adanya pemetaan strategis kemitraan swasta atau 
dunia usaha. 

b. Adanya hubungan baik dengan swasta atau dunia 
usaha.  

c. Adanya kerja sama antara universitas dengan swasta 
atau dunia usaha dalam mendorong peningkatan 
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kapasitas swasta atau dunia usaha.  
 
Aktivitas kunci: a. Kemitraan strategis dengan swasta 
atau dunia usaha 
 

3.4 Mendorong dan memfasilitasi 
kebutuhan pengembangan swasta 
atau dunia usaha melalui penelitian.  

a. Adanya mekanisme kerja sama dengan swasta dalam 
penelitian dan pengembangan serta pembiyaan. 

b. Meningkatnya produk penelitian yang dapat diakses 
dan dimanfaatkan swasta atau dunia usaha.  
 
Aktivitas kunci: a. Pembuatan mekanisme kerja sama 
penelitian dengan swasta atau dunia usaha; b. 
Melakukan penelitian bersama dengan pembiayaan 
swasta atau dunia usaha 
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d. Arah Strategi Pengembangan IV 

Arah Strategi 
Pengembangan 

Tujuan Pengembangan Indikator Pencapaian 

4. Pengembangan 
Infrastruktur 
Penelitian  

4.1 Peningkatan akses informasi 
dan publikasi produk penelitian 
di tingkat universitas 

a. Adanya sistem informasi dan publikasi produk penelitian 
berbasis TIK 
 

Aktivitas kunci: a. Disain sistem informasi dan publikasi produk 
penelitian; b. Pengadaan komputer dan server untuk 
pengelolaan sistem infomasi dan publikasi produk penelitian 

 

4.2 Memastikan tersedianya akses 
informasi ke jurnal-jurnal 
nasional dan internasional.  

c. Adanya kerja sama dengan penyedia layanan jurnal-jurnal 
nasional dan internasional.  

d. Tersedianya akses dan perangkat informasi ke jurnal-jurnal 
nasional dan internasional 
 

Aktivitas kunci: a. Kemitraan dengan penyedia layanan jurnal 
nasional dan internasional; b. Pengadaan komputer dan untuk 
akses kepada penyedia layanan jurnal nasional dan 
internasional 

 

4.3 Memastikan pengelolaan 
infrastruktur penelitian 
(Laboratorium, perpustakaan 
dsb.) di tingkat universitas dan 
fakultas dapat berjalan efektif. 

 

b. Adanya sistem administrasi dan tata kelola yang berkualitas 
terkait produk penelitian di tingkat universitas dan fakultas. 

c. Peningkatan kualitas infrastruktur penelitian di tingkat 
universitas dan fakultas.  
 

Aktivitas kunci: a. Pembuatan sistem administrasi dan tata 
kelola laboratorium fakultas;  b. Peningkatan kualitas fasilitas 
laboratorium fakultas; c. Pembuatan sistem administrasi dan 
tata kelola perpustakaan fakultas; d. Peningkatan kualitas 
fasilitas lab. fakultas 
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3.5. Time Line Pelaksanaan 
Time line pelaksanaan program penelitian dan penerbitan tahun 2015-2019: 

 

Pengembangan 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Revitalisasi kebijakan 
dan tata kelola 
penelitian dan 
penerbitan  

    

Penguatan kapasitas 
sumber daya manusia 
dalam penelitian  

    

Penguatan kemitraan 
strategis dengan 
pemerintah dan 
swasta 

    

Pengembangan 
Infrastruktur 
Penelitian  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiapan Pelaksanaan 
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BAB IV 
KERJASAMA DAN KEMITRAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN 
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) 

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG TAHUN 2015 
 
 
Berikut ini merupakan daftar kerjasama Pusat Penelitian dan Penerbitan pada Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015 
dengan beberapa pihak. 

1. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda di Kota Bandung kerjasama dengan Dinas Pemuda 
dan Olahraga Kota Bandung. 

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD kerjasama dengan 
Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung. 

3. Belanja Jasa Konsultasi Kelayakan Warnet Sehat kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Bandung. 

4. Kajian Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Daerah kerjasama dengan Dinas 
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bandung. 

5. Kajian SOP Mekanisme Sumbangan Penerimaan Dari Pihak Ketiga Pemerintah Kota Bandung 
kerjasama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bandung. 

6. Belanja Pekerjaan Jasa Konsultasi Website DPRD Kota Bandung kerjasama dengan 
Sekretariat DPRD Kota Bandung. 

7. Penelitian Penyederhanaan Format Putusan Mahkamah Agung RI dengan Australia 
Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). 

 

http://mappifhui.org/2016/01/25/laporan-penelitian-penyederhanaan-format-putusan-mahkamah-agung-ri/

