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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa atas

selesainya penyusunan Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat Institut Daarul Qur’an Jakarta Tahun 2020-

2024. Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat Institut Daarul Qur’an Jakarta Tahun 2020-2024 ini merupakan

pernyataan resmi lembaga yang menggariskan dan menentukan arah unggulan

penelitian di LPPM IDAQU Jakarta untuk masa lima tahun ke depan. Dengan

demikian, dalam dokumen Renstra ini disajikan secara lugas tentang rencana

induk penelitian dan pengembangan lembaga pada masa lima tahun yang akan

datang.

Walaupun kecermatan telah diupayakan secara baik dalam

penyusunannya, namun demikian kami menyadari sangat mungkin ada banyak

kekurangan dalam penyusunan Renstra Penelitian ini. Untuk itu, saran dan

masukan perbaikan sangat kami tunggu.

Seiring selesainya Rencana Strategis Penelitian Lembaga Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Daarul Qur’an Jakarta Tahun 2020-

2024 ini, kami ucapkan rasa terimah kasih yang tulus kepada semua pihak

yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunannya. Ucapan terima

kasih terutama disampaikan kepada Rektor IDAQU Jakarta, para Wakil Rektor

IDAQU Jakarta, para Dekan di IDAQU Jakarta, para Kepala Program Studi,

dan staf LPPM IDAQU Jakarta, serta tim kecil penyusunan Renstra yang telah

banyak memberikan masukan bagi pengembangan LPPM IDAQU Jakarta.

Tangerang, 20 Maret 2020
Kepala LPPM
Institut Daarul Qur’an Jakarta,

Muhammad Fauzan Muttaqin, M.Pd
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Arahan Kebijakan
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut

Daarul Qur’an Jakarta merupakan garda terdepan dalam pengembangan bidang

penelitian sehingga dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

dengan kegiatan riset yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya

menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsa dan masyarakat dunia.

IDAQU Jakarta saat ini merupakan lembaga pendidikan tinggi yang

komprehensif yang memiliki hampir semua disiplin keagamaan dan arah

pengembangannya ditetapkan dalam upaya mengembangkan Ilmu Qur’ani berbasis

Daqu Method. Ilmu Qur’ani berbasis Daqu Method ini mengacu pada tiga nilai

dasar IDAQU Jakarta, yakni humanity, aplicability, dan productivity. Tiga nilai

dasar IDAQU Jakarta ini selaras dengan enam nilai-nilai dasar PTKIS, yaitu

intelektualisme, intelegensia, keterbukaan, kekinian/kemoderenan, keindonesiaan

dan kesalehan.

Humanity adalah etika universal yang melampaui sekat suku agama dan

ras (sara) manusia. Humanity sejalan dengan nilai keterbukaan dan kesalehan.

Humanity mengandung arti bahwa IDAQU Jakarta memiliki komitmen

mengaktualisasikan wahyu ilahi ke dalam konteks kehidupan empiris manusia

yang berorientasi kepada kepentingan keadaban dan kemanusiaan. Komitmen

tersebut juga merupakan bentuk tanggung jawab IDAQU Jakarta dalam

membangun sumber daya manusia bangsa ini yang mayoritas muslim. IDAQU

Jakarta berkomitmen menjadi sumber perumusan nilai keilmuan, teknologi, dan

keislaman yang sejalan dengan kemanusiaan dan keadaban. Aplicability

mengandung pengertian bahwa IDAQU Jakarta memiliki komitmen

mengembangkan karakter ilmu-ilmu keislaman dan iptek yang compatible

terhadap local wisdom serta perubahan ruang dan waktu. Komitmen ini juga

merupakan wujud tanggung jawab IDAQU Jakarta merespons isu dikotomi ilmu
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agama dan ilmu umum. IDAQU Jakarta memilih posisi filosofis monisme

keberadaan ilmu agama dan iptek, bahwa keduanya berasal dari sumber yang

sama yaitu Allah swt. Hal ini juga didukung pernyataan normatif Al-Qur’an bahwa

kode ketuhanan (ayat-ayat Allah) ada yang berupa kalam (proposisi) di dalam

Alquran dan Hadis (qauliyyah) dan ada yang berupa fenomena sosial dan

femonena alam (kauniyyah). Dengan demikian, dalam konteks wacana integrasi

ilmu yang digagas di lingkungan PTKIS, IDAQU Jakarta tidak hanya bicara

tentang integrasi ilmu, tetapi lebih memilih tentang kontribusi dan aplikasi ilmu

(applied Islamic sciences). Dalam posisi filosofis monisme keilmuan ini, ilmu

agama dan ilmu umum adalah satu kesatuan wujud yang saling melengkapi

peradaban manusia. Di sini, IDAQU Jakarta fokus pada aplikasi ilmu (agama dan

iptek) agar IDAQU Jakarta dapat memberi kontribusi nyata dalam konteks

pembangunan kehidupan keberagamaan, kemanusiaan dan kebangsaan.

Applicability sejalan dengan nilai intelektualisme dan intelegensia yang responsif

terhadap kekinian dan kemoderenan serta keindonesiaan. Productivity

mengandung pengertian bahwa sivitas akademika IDAQU Jakarta merupakan

pribadi yang menjadikan nilai-nilai yang berorientasi pada capaian (outcome) yang

berdaya saing (competitive advantage) baik dalam menjalankan tugas dan

tanggungjawabnya ataupun dalam lingkup keilmuan dan keberagamaannya.

Semua itu bertujuan dalam rangka menghadirkan rahmat bagi seluruh alam

semesta, serta kemanfaatan bagi peradaban kemanusiaan dan keindonesiaan.

Productivity sejalan dengan nilai intelektualisme dan inteligensia yang

berorientasi pada kekinian, kemoderenan, dan keindonesiaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pusat Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM) sebagai salah satu bagian dari Institut Daarul Qur’an

Jakarta harus sejalan dan memberikan dukungan tercapainya arah

pengembangan yang telah ditetapkan. Dukungan yang diberikan oleh Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagai pusat pelaksana

penelitian, maka sudah seharusnya mampu menghasilkan penelitian sesuai

prioritas nasional, menjamin pengembangan penelitian unggulan, menerjemahkan

Ilmu Islam Nuansa Qur’ani berbasis Daqu Method dalam penelitian,

meningkatkan mutu penelitian yang relevan bagi masyarakat, meningkatkan karya
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ilmiah dosen di dalam jurnal nasional ataupun internasional, serta meningkatkan

perolehan HAKI secara nasional ataupun internasional.

Sejalan dengan peran aktif yang diemban oleh Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dalam mendukung pencapaian visi

dan misi IDAQU Jakarta, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) yang

cerdas dan dinamis untuk kegiatan penelitian untuk masa lima tahun ke depan.

Sebab, Renstra sangat penting untuk menetapkan arah pengembangan agar

kegiatan penelitian selalu terencana dan tercapai sesuai dengan sasaran nyata.

B. Landasan Hukum
Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana

Strategis Penelitian mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian,

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran

Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional

Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis

Kementerian Agama Tahun 2020-2024;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 116 Tahun 2020 Tentang Izi Pendirian

Institut Daarul Qur’an Jakarta;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

9. Statuta Institut Daarul Qur’an Jakarta Tahun 2020 Tentang Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Daarul Qur’an Jakarta;
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C. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta
Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta 2020-2024 ini dimaksudkan

untuk:

1. Menyiapkan kerangka kerja yang runtut bagi pengembangan penelitian di

IDAQU Jakarta;

2. Menjamin kesinambungan program penelitian menuju pencapaian misi

IDAQU Jakarta;

3. Menyiapkan strategi pengalokasian sumber daya di IDAQU Jakarta bagi

keberlangsungan penelitian;

4. Menyiapkan pedoman capaian kinerja penelitian di IDAQU Jakarta.

Adapun tujuan Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta ini

adalah:

1. Mengarahkan pengembangan dan dinamika penelitian di IDAQU Jakarta;

2. Memberikan pedoman garis besar kerja penelitian dalam kurun waktu

tertentu;

3. Menjadi pedoman dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya

penelitian secara efektif dan efisien;

4. Menjadi dasar evaluasi bagi penilaian kinerja penelitian di IDAQU Jakarta

dalam kurun waktu tertentu.

D. Ruang Lingkup Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta

Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta 2020-2024 ini mencakup

berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan penelitian. Perencanaan strategis ini

juga dimaksudkan untuk mendorong timbulnya gagasan serta ide baru dalam

mengantisipasi era globalisasi dan disrupsi kehidupan dengan tetap menjunjung

tinggi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara, dan agama.



9

BAB II

LANDASAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN

PENELITIAN IDAQU JAKARTA

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama

1. Arah Kebijakan Kementerian Agama
Arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama yang tercantum dalam

Renstra Kementerian Agama 2020-2024 dijadikan sebagai acuan dalam menyusun

arah kebijakan dan strategi nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk

periode 2020-2024. Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 2020-2024

merupakan bagian dari upaya untuk mendukung tercapainya visi Direktorat

Jenderal Pendidikan Islam, yaitu “Terwujudnya Pendidikan Islam yang unggul,

moderat, dan menjadi rujukan dunia dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan,

dan teknologi”.

Kerangka regulasi, baik yang sudah ada maupun yang akan dirumuskan,

harus sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat pada kurun 2020-

2024. Kerangka ini mencakup identifikasi, analisis, sinkronisasi, dan penyusunan

peraturan perundangan yang diperlukan. Kerangka kelembagaan dimaksudkan

untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kapasitas organisasi dan

dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, meningkatkan koordinasi

pelaksanaan bidang-bidang pembangunan, membangun struktur organisasi yang

tepat fungsi, memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalisme

sumber daya aparatur.

Kebijakan dan strategi nasional adalah meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumber daya manusia yang

berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada

semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk

miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, serta meningkatnya

kompetensi mahasiswa Indonesia. Upaya mewujudkan kondisi mantapnya

konsolidasi demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang

berkeadilan tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial

budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang
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pendidikan tinggi keagamaan.

Adapun kebijakan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas

penelitian di PTKIS sebagai berikut.

a. Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik, dan lembaga

penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;

b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;

c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindeks Scopus);

d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;

e. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;

f. Kerja sama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi

mahasiswa di dunia usaha/industri;

g. Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade,

seminar, dan pengembangan bakat mahasiswa, baik di tingkat nasional

maupun internasional.

2. Strategi Kementerian Agama
Sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk meningkatkan kualitas hasil

penelitian pada PTKI, maka strategi yang ditetapkan untuk kualitas penelitian di

PTKIS sebagai berikut.

a. Peningkatan kemampuan peneliti di PTKI;

b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;

c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindeks Scopus);

d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;

e. Penguatan budaya riset di lingkungan PTKI;

f. Peningkatan kemampuan riset dan pendidikan perdamaian sebagai bagian

dari upaya mewujudkan pemahaman Islam rahmatan lil ‘alamin.
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B. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IDAQU Jakarta

1. Visi
Visi IDAQU Jakarta adalah “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul,

Berkarakter Qur’ani, Berjiwa Entrepreneurship berbasis Daqu Method di Asia Tenggara

pada tahun 2038”.

2. Misi
Adapun misi IDAQU Jakarta adalah:

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas berlandaskan nilai- nilai Al-
Qur’an.

b. Mengembangkan ilmu-ilmu agama, sosial, seni dan budaya serta teknologi untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki leadership dan berakhlakul karimah serta memiliki
semangat dalam berdakwah.

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengembangan ilmu
pengetahuan Islam dan bernilai manfaat untuk umat.

d. Mencetak pemimpin yang memiliki jiwa entrepreneurship berlandaskan Al- Qur’an dan
Sunnah, profesional dan berwawasan global.

e. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, sosial dan dakwah baik di
tingkat regional, nasional dan internasional.

3. Tujuan
Sementara, tujuan IDAQU Jakarta adalah:

a. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan serta mempunyai integritas tinggi yang

menjalankan Daqu Method dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an.

b. Menghasilkan Sumber Daya Manusia profesional yang siap mengabdi untuk bangsa,

negara dan agama.

c. Menghasilkan penelitian yang akan memberikan dampak positif dan menginspirasi

masyarakat baik ditingkat nasional maupun internasional.

d. Menjadi sentra lahirnya pemimpin dan entrepreneur berkarakter dan berwawasan global
yang berorientasi penemuan, pengembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu pendidikan.

e. Merealisasikan kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional dan
internasional

C. Visi, Misi, dan Tujuan LPPM IDAQU Jakarta

1. Visi
Visi LPPM IDAQU Jakarta adalah “Menjadi Lembaga Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat berkarakter Qur’ani Bereputasi Internasional”.
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2. Misi
Adapun misi LPPM IDAQU Jakarta adalah:

a. Mengembangkan penelitian dan PPM berbasis Internasional;

b. Mengembangkan relevansi penelitian dan PPM untuk meningkatkan mutu pendidikan,

kebutuhan dunia usaha dan masyarakat;

c. Mengembangkan penelitian-penelitian unggulan berbasis islami dan meningkatkan

kiprah Institut Daarul Qur’an Jakarta dalam hal penelitian, PPM dan publikasi bertaraf

internasional;

d. Meningkatkan perolehan HKI;

e. Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui pengembangan IPTEK.

3. Tujuan
Sementara, tujuan LPPM IDAQU Jakarta adalah:

a. Mengembangkan kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat untuk mendukung pencapaian visi yang mampu melintas wilayah nasional,

meningkatkan atmosfir akademik dan program Internasionalisasi;

b. Meningkatkan mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan

kepada pengembangan, pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang

berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, ilmu-ilmu agama, sosial, seni

dan budaya serta teknologi;

c. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan

relevansi pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

d. Meningkatkan perolehan HKI untuk seluruh Civitas akademika Institut Daarul Qur’an

Jakarta;

e. Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan IPTEK sehingga mampu

meningkatkan kemampuan dalam pembangunan nasional melalui proses

pengembangan metode ilmiah

D. Rencana Strategis dan Kondisi yang Ingin Dicapai
Diterbitkannya Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta 2020-2024 ini

adalah momentum untuk melakukan evaluasi atas apa yang sudah dilakukan dan

sekaligus menatap ke masa depan dengan merumuskan kembali sasaran jangka

panjang, menengah, dan pendek bagi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) Institut Daarul Qur’an Jakarta, terutama di bidang penelitian.

Oleh karena itu, Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta dijabarkan

sebagai berikut.
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1. Renstra 2020-2024, masa transformasi 1. Pada tahap ini, agenda penelitian

fokus pada upaya penguatan metodologi dan publikasi hasil riset;

2. Renstra 2025-2029, masa kemapanan. Pada tahap ini, agenda penelitian fokus

pada upaya penguatan budaya riset dan publikasi berbasis Islam;

3. Renstra 2030-2034, masa transformasi 2. Pada tahap ini, agenda penelitian

fokus pada upaya penguatan riset dan publikasi yang berorientasi pada

inovasi berbasis teknologi kerberagamaan;

4. Renstra 2035-2039, masa eksistensi penelitian di wilayah ASEAN. Pada

tahap ini, agenda penelitian fokus pada upaya penguatan produk inovasi

penelitian yang bernilai komersial di level ASEAN;

Penjelasan Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta sejak 2020

sampai 2038 dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 1 Road Map Penelitian

Rencana Strategis Penelitian IDAQU Jakarta 2020-2039
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Tonggak-tonggak (milestones) Rencana Strategis Penelitian IDAQU

Jakarta 2020-2040 tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Masa Transformasi 1 (2020-2024)
Pada tahap ini, agenda penelitian fokus pada upaya penguatan metodologi

dan publikasi hasil riset. Keberhasilan program penelitian pada tahap ini ditandai

dengan:

a. Sebanyak 40% dosen melaksanakan penelitian;

b. Sebanyak 20% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal nasional bereputasi;

c. Sebanyak 6% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal internasional bereputasi;

d. Sebanyak 20% hasil penelitian dipublikasikan dalam buku ber-ISBN;

e. Sebanyak 20% karya dosen hasil penelitian yang telah dipublikasikan

mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

2. Masa Kemapanan (2025-2029)

Pada tahap ini, agenda penelitian fokus pada upaya penguatan budaya riset

dan publikasi berbasis Islam Nuansa Qur’ani berbasis Daqu Method. Keberhasilan

program penelitian pada tahap ini ditandai dengan:

a. Sebanyak 50% dosen melaksanakan penelitian;

b. Sebanyak 50% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal nasional bereputasi;

c. Sebanyak 20% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal internasional bereputasi;

d. Sebanyak 50% hasil penelitian dipublikasikan dalam buku ber-ISBN;
e. Sebanyak 50% karya dosen hasil penelitian yang telah dipublikasikan

mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

3. Masa Transformasi 2 (2030-2034)

Pada tahap ini, agenda penelitian fokus pada upaya penguatan riset dan

publikasi yang berorientasi pada inovasi berbasis teknologi kerberagamaan.

Keberhasilan program penelitian pada tahap ini ditandai dengan:

a. Sebanyak 70% dosen melaksanakan penelitian;

b. Sebanyak 70% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di
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jurnal nasional bereputasi;

c. Sebanyak 40% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal internasional bereputasi;

d. Sebanyak 70% hasil penelitian dipublikasikan dalam buku ber-ISBN;

e. Sebanyak 70% karya dosen hasil penelitian yang telah dipublikasikan

mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

4. Masa Eksistensi Penelitian di Wilayah ASEAN (2035-2039)

Pada tahap ini, agenda penelitian fokus pada upaya penguatan produk

inovasi penelitian yang bernilai komersial di level ASEAN. Keberhasilan program

penelitian pada tahap ini ditandai dengan:

a. Sebanyak 80% dosen melaksanakan penelitian;

b. Sebanyak 80% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal nasional bereputasi;

c. Sebanyak 60% dosen mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian di

jurnal internasional bereputasi;

d. Sebanyak 80% hasil penelitian dipublikasikan dalam buku ber-ISBN;

e. Sebanyak 80% karya dosen hasil penelitian yang telah dipublikasikan

mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Paradigma, Ruang Lingkup, dan Tema Utama Penelitian
Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode

ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan

dan teknologi. Agenda penelitian IDAQU Jakarta disesuaikan dengan kebijakan

dan strategi penelitian Kementerian Agama, visi dan misi IDAQU Jakarta sebagai

pusat pengembangan Ilmu Qur’ani dan Entrepreneurship, serta visi dan misi LPPM

IDAQU Jakarta sebagai lembaga yang menangani penelitian. Selain itu, agenda

riset penelitian IDAQU Jakarta disesuaikan juga dengan local wisdom

JABOTABEK. Penelitian di lingkungan IDAQU Jakarta menggunakan

paradigma Qur’ani dan Entrepreneurship. Hal ini selaras dengan visi IDAQU

Jakarta, yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berkarakter Qur’ani,

Berjiwa Entrepreneurship berbasis Daqu Method di Asia Tenggara pada tahun

2038”.
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Adapun ruang lingkup dan peta jalan penelitian IDAQU Jakarta meliputi:

1. Studi Islam, terdiri atas tema:

a. Teks Suci dalam Agama-agama;

b. Syari’ah, Hukum, dan Peraturan Perundang-undangan;

c. Pengembangan Khazanah Tradisi Pesantren;

d. Pengembangan Pendidikan.

2. Pluralisme dan Keragaman, terdiri atas tema:

a. Negara, Agama, dan Masyarakat;

b. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan.

3. Inovasi Keilmuan, terdiri atas tema:

a. Pendidikan Keterbaharuan;

b. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip;

c. Ekonomi Digital Kreatif Masyarakat.

4. Globalisasi, terdiri atas tema:

a. Studi Kawasan dan Globalisasi;

b. Budaya Bangsa dan Keadilan;

c. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah;

d. Teknologi Tepat Guna dan Pengmbangan Teknologi 5.0.

5. Local Wisdom, terdiri atas tema:

a. Pendidikan Berbasis Budaya

b. Islamic Culture;

c. Ekonomi Berbasis Budaya
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BAB III

KONDISI EXISTING PENELITIAN IDAQU JAKARTA

A. Kondisi Penelitian IDAQU Jakarta
Selama ini IDAQU Jakarta telah melakukan upaya-upaya pencapaian di

bidang penelitian. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan periode 2020-

2024, bagian ini akan memapaparkan pencapaian penyelenggaraan penelitian

periode 2020- 2024. Pelaksanaan penelitian di IDAQU Jakarta selama ini telah

menghasilkan penelitian dan publikasi hasil penelitian yang sangat signifikan.

Berikut ini paparan kondisi existing penelitian IDAQU Jakarta, mulai sumber daya

manusia (SDM) dosen dan peneliti IDAQU Jakarta, hasil penelitian IDAQU

Jakarta periode 2020- 2024, dan dana penelitian IDAQU Jakarta periode 2020-

2024.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Dosen dan Peneliti IDAQU Jakarta

Sumber Daya Manusia merupakan aset yang dapat dijadikan modal dalam

pelaksanaan dan pengembangan penelitian. Dalam konteks penelitian, SDM dosen

dan peneliti IDAQU Jakarta terdiri atas tenaga pendidik (dosen), baik dosen tetap

yayasan yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) maupun dosen

tidak tetap yayasan. Secara keseluruhan, jumlah dosen tetap IDAQU Jakarta, baik

tetap maupun tidak tetap, sampai dengan tahun 2021 berjumlah 62 orang yang terdiri

atas dosen yang berpendidikan S3 sebanyak 3 orang dan S2 sebanyak 59 orang.

Sistem seleksi atau perekrutan dan penempatan dosen tetap berdasarkan

pedoman yang telah ditetapkan oleh Yayasan Daarul Qur’an. Adapun sistem seleksi

atau perekrutan dan penempatan dosen tetap berdasarkan pedoman yang telah

ditetapkan oleh Yayasan Daarul Qur’an, dan Rektor IDAQU Jakarta.

Pemetaan tingkat pendidikan dosen IDAQU Jakarta dapat dilihat pada tabel

berikut.
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Tabel 1
Pemetaan SDM Dosen IDAQU Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Dosen Tetap Dosen Tidak
Tetap Jumlah

1 S3 3 3
2 S2 59 59

Jumlah 62 62

Sementara, pemetaan tingkat jabatan fungsional dosen IDAQU Jakarta

dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Pemetaan SDM Dosen IDAQU Jakarta Berdasarkan Jabatan Fungsional

No. Jabatan Fungsional Dosen Tetap Jumlah

1 Guru Besar
2 Lektor Kepala
3 Lektor 1 1
4 Asisten Ahli 46 46

Jumlah 47 47

Adapun pemetaan dosen IDAQU Jakarta berdasarkan NIDN dapat

dilihatpada tabel berikut.

Tabel 3
Pemetaan SDM Dosen IDAQU Jakarta Berdasarkan NIDN

No. NIDN Dosen Tetap
PNS

Dosen Tidak
Tetap Jumlah

1 Memiliki NIDN 60
2 BelumMemiliki NIDN 2

Jumlah 62 62

Dari jumlah dosen IDAQU Jakarta sebanyak 62 orang, hanya 60 orang

yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN). Berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7177 Tahun 2017 Tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Program Penelitian Tahun Anggaran 2018, bahwa syarat

mengikuti penelitian adalah tenaga pendidik/dosen yang telah memiliki NIDN,
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maka 60 orang dosen IDAQU Jakarta inilah yang menjadi sumber daya manusia

(SDM) dalam melaksanakan penelitian.

2. Hasil Penelitian IDAQU Jakarta Periode 2020-2022
Dalam periode 2020-2022, penelitian yang telah dilakukan dosen

IDAQU Jakarta di bawah koordinasi LPPM IDAQU Jakarta telah

menghasilkan 69 judul penelitian. Seluruh penelitian ini didukungan pendanaan

penelitian sebanyak 30% alam skema BOPTS. Berikut ini rincian hasil penelitian

IDAQU Jakarta periode 2020-2022.

Periode tahun 2020 menghasilkan penelitian sebanyak 37 judul, dengan

rincian: 26 judul kluster Penelitian Penguatan Program Studi, 11 judul kluster

Penelitian Evaluasi Program. Periode tahun 2021 menghasilkan penelitian

sebanyak 31 judul penelitian, dengan rincian: 31 judul kluster Penelitian Pemula.

Adapun periode tahun 2022 menargetkan penelitian sebanyak 50 judul penelitian.

Grafik hasil penelitian dosen IDAQU Jakarta periode 2020-2022 dapat

dilihat pada gambar berikut.

Penelitian
2020

37 judul

Penelitian
2021

40 judul

Penelitian
2022

50 judul

Gambar 2
Grafik Hasil Penelitian Dosen IDAQU Jakarta Periode 2020-

2022
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3. Dana Penelitian IDAQU Jakarta Periode 2020-2022
Dalam kurun periode 2020-2022, sebesar Rp 77.000.000 telah digunakan

untuk membiayai penelitian yang dilakukan oleh dosen IDAQU Jakarta. Dana

sebesar itu telah menghasilkan penelitian sebanyak 77 judul. Beberapa hasil

penelitian tersebut telah dipublikasikan, baik berupa buku ber-ISBN, artikel di

jurnal nasional, artikel di jurnal nasional bereputasi, artikel di jurnal internasional,

maupun artikel di jurnal internasional bereputasi. Beberapa karya publikasi

tersebut bahkan telah mendapatkan pengakuan dan mendapatkan sertifikat Hak

Kekayaan Intelektual (HKI).

Berikut rincian dana penelitian dosen IDAQU Jakarta selama kurun

waktu 2020-2022.

Tabel 4
Dana Penelitian Dosen IDAQU Jakarta Tahun 2020

No. Kluster Penelitian Dana Penelitian Jumlah
Penelitian Jumlah Dana

1 Penelitian Penguatan Prodi 1.000.000 26 26.000.000
2 Penelitian Evaluasi Program 1.000.000 11 11.000.000
3 Penelitian Kolaboratif

Jumlah 37.000.000

Tabel 5
Dana Penelitian Dosen IDAQU Jakarta Tahun 2021

No. Kluster Penelitian Dana Penelitian Jumlah
Penelitian Jumlah Dana

1 Penelitian Pemula 1.000.000 40 40.000.000
Jumlah 40.000.000
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Grafik dana penelitian dosen IDAQU Jakarta periode 2020-2022 dapat

dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3
Grafik Dana Penelitian Dosen IDAQU Jakarta Periode 2020-2022

B. Analisis Kondisi Penelitian IDAQU Jakarta

1. Kekuatan (Strengths)

a. Dukungan kebijakan di tingkat nasional dalam bidang penelitian;

b. Kebijakan dan komitmen institusi dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan dengan penguatan riset yang berbasis pada Ilmu Islam

Nuansa Qur’ani berbasis Daqu Method;

c. Dukungan (stakeholders) dalam peningkatan kualitas mutu penelitian;

d. Dukungan pendanaan penelitian 30% dalam skema BOPTS;

e. Jumlah dosen yang mengajukan proposal penelitian terus bertambah;

f. Model penelitian mulai mengarah pada penelitian kolaboratif integrasi

lintas keilmuan;

g. Ketersediaan sumber-sumber referensi untuk mendukung penelitian,

terutama berbasis pada research online references;

h. Ketersedian jurnal, baik nasional maupun internasional, untuk diseminasi

hasil penelitian dosen;

i. Pemberian reward bagi dosen yang mempublikasikan hasil penelitian

dalam bentuk buku dan artikel di jurnal nasional bereputasi ataupun
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jurnal internasional bereputasi.

2. Kelemahan (Weaknesses)
a. Keterbatasan para dosen dalam menguasai metodologi penelitian;

b. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan para dosen dalam membuat

pelaporan keuangan;

c. Keterbatasan para dosen dalam memahami visi dan misi IDAQU Jakarta

dalam pengembangan Ilmu Qur’ani berbasis Daqu Method sehingga

penelitian yang dilakukan belum mengarah pada pengembangan Ilmu

Qur’ani berbasis Daqu Method;

d. Hasil penelitian belum banyak terpublikasi pada jurnal nasional

bereputasi ataupun jurnal internasional bereputasi.

3. Peluang (Opportunities)
a. Dukungan kebijakan dari Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama;

b. Sistem pengelolaan penelitian yang transparan dan akuntabel berbasis

teknologi informasi pada website Litapdimas;

c. Tersedianya program penguatan sklill para dosen di bidang penelitian,

seperti shortcourse metodologi penelitian;

d. Meningkatnya apresiasi dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian;

e. Terbukanya kesempatan untuk melakukan publikasi hasil penelitian di

jurnal nasional bereputasi ataupun jurnal internasional bereputasi.

4. Ancaman (Threats)
a. Alokasi waktu penelitian yang terbatas;

b. Kewajiban administrasi kehadiran dosen melalui finger print

menyebabkan para peneliti dosen tidak leluasa melakukan penelitian;

c. Sistem pelaporan keuangan penelitian yang terlalu rigid.
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BAB IV

TUJUAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, KEGIATAN,

DAN INDIKATOR KINERJA PENELITIAN IDAQU

JAKARTATAHUN 2020-2024

A. Tujuan Penelitian IDAQU Jakarta Tahun 2020-2024
Tujuan program penelitian IDAQU Jakarta adalah:

1. Pengembangan Ilmu Qur’ani berbasis Daqu Method secara interdisipliner;

2. Peningkatan kualitas dosen dalam melakukan penelitian sesuai disiplin

ilmunya masing-masing;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah hasil penelitian di jurnal

nasional bereputasi dan jurnal internasional bereputasi;

4. Peningkatan tata kelola kelembagaan penelitian yang transparan dan

akuntabel.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Penelitian IDAQU Jakarta Tahun 2020-2024
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program penelitian IDAQU Jakarta

yang telah ditetapkan, maka disusunlah arah dan strategi kebijakan program

penelitian, yakni:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian lintas disiplin ilmu melalui

beragam kategori (cluster) penelitian;

2. Terlaksananya sinkronisasi dan optimalisasi mutu dan publikasi jurnal;

3. Mengembangan kapasitas dosen dalam bidang penelitian;

4. Adanya penguatan jejaring dan kerja sama penelitian dengan berbagai pihak;

5. Adanya layanan administrasi melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat;

6. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian serta pemeliharannya di Pusat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
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C. Program Kegiatan Penelitian IDAQU Jakarta Tahun 2020-2024
Program pengembangan penelitian ditujukan pada upaya peningkatan

kualitas penelitian di kalangan sivitas akademika IDAQU Jakarta. Sasaran dari

program pengembangan penelitian ini adalah terwujudnya fondasi dan kerangka

ilmiah yang sistematis dalam mencapai indikator dan atau standar perguruan

tinggi Islam yang unggul dan kompetitif berparadigma Ilmu Islam Nuansa Qur’ani

berbasis Daqu Method. Selanjutnya penelitian juga diarahkan pada upaya

peningkatan kemampuan penelitian di kalangan dosen dan mahasiswa, baik secara

kualitas maupun kuantitas. Untuk mencapai arah dan rencana tersebut, kemudian

diwujudkan dalam program-program yang harus diwujudkan oleh Pusat Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarkat (LPPM) IDAQU Jakarta.

Berikut rencana program dan kegiatan penelitian LPPM IDAQU Jakarta

periode 2020-2024.

1. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian lintas disiplin

kelilmuan melalui beragam kategori (cluster) penelitian, maka rencana

programnya sebagai berikut.

a. Melaksanakan penelitian bidang unggulan dan pengembangan potensi

daerah serta penelitian untuk pemberdayaan masyarakat;

b. Mempublikasikan hasil penelitian unggulan melalui jurnal ilmiah

terakreditasi termasuk mengajukan sertifikat Hak Paten atau HKI dari

hasil penelitian unggulan.

2. Untuk meningkatkan upaya sinkronisasi dan optimalisasi mutu jurnal lintas

fakultas dalam rangka penyediaan sarana publikasi ilmiah yang terakreditasi,

maka rencana programnya sebagai berikut.

a. Menerbitkan jurnal yang berpotensi terakreditasi nasional di Sinta dan

jurnal yang berpotensi terindeks secara internasional di lembaga

pengindeks semacam Scopus;

b. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan penyusunan artikel,

penulisan buku ajar, dan penulisan buku referensi.
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3. Untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam bidang penelitian untuk beragam

kluster dan keilmuan, maka rencana programnya sebagai berikut.

a. Memberikan kesempatan bagi semua dosen untuk mengikuti program

penelitian dalam anggaran BOPTS IDAQU Jakarta;

b. Memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal

nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (terindeks

Scopus), termasuk memfasilitasi dosen dalam memperoleh Paten atau

HKI.

4. Untuk melakukan penguatan jejaring dan kerja sama penelitian dengan

berbagai pihak, maka rencana programnya sebagai berikut.

a. Mengadakan dan mengikuti seminar nasional dan internasional;

b. Mengikuti kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi lain;

c. Menyelenggarakan pertemuan nasional dan internasional dalam rangka

pengembangan kerja sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) serta mendatangkan peneliti atau pakar nasional dan

internasional sebagai pelatih, pembimbing, atau narasumber pendalaman

kapasitas penelitian dosen;

d. Berlangganan jurnal nasional dan internasional serta menyelenggarakan

lomba riset bagi mahasiswa.

5. Untuk meningkatkan layanan administrasi penelitian melalui Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka rencana programnya

sebagai berikut.

a. Mengelola sistem informasi dan sistem pelaksanaan penelitian di LPPM

IDAQU Jakarta berbasis online, baik melalui sistem Penelitian, Publikasi

Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) pusat maupun

sistem Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

(Litapdimas) internal;

b. Membuat sistem pengelolaan hasil penelitian berupa laporan, artikel

karya ilmiah, buku, dan Paten atau HKI berbasis online.
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6. Untuk mengadakan sarana dan prasarana penelitian serta pemeliharannya di

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka rencana

programnya sebagai berikut.

a. Menyediakan peralatan yang memadai untuk membantu penyelenggaraan

penelitian;

b. Menyediakan ruangan yang memadai untuk membantu penyelenggaraan

penelitian.

D. Indikator Kinerja Penelitian IDAQU Jakarta Tahun 2020-2024

Untuk mencapai program kegiatan penelitian LPPM IDAQU Jakarta

periode 2020-2024, berikut indikator kinerja yang telah ditetapkan.

1. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian lintas disiplin

kelilmuan melalui beragam kategori (cluster) penelitian, maka indikatornya

sebagai berikut.

a. Meningkatnya jumlah hasil penelitian di kalangan sivitas akademika

IDAQU Jakarta;

b. Meningkatnya kualitas hasil penelitian di kalangan sivitas akademika

IDAQU Jakarta.

2. Untuk meningkatkan upaya sinkronisasi dan optimalisasi mutu jurnal lintas

fakultas dalam rangka penyediaan sarana publikasi ilmiah yang terakreditasi,

maka indikatornya sebagai berikut.

a. Meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian di kalangan sivitas

akademika IDAQU Jakarta;

b. Meningkatnya kualitas publikasi hasil penelitian di kalangan sivitas

akademika IDAQU Jakarta.

3. Untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam bidang penelitian untuk beragam

kluster dan keilmuan, maka indikatornya sebagai berikut.

a. Meningkatnya kemampuan dosen IDAQU Jakarta dalam melaksanakan

penelitian dalam beragam kluster dan keilmuan;

b. Meningkatnya kualitas metodologis dan kualitas keilmuan dosen

IDAQU Jakarta dalam melaksanakan penelitian;
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c. Meningkatnya produk keilmuan dosen IDAQU Jakarta sebagai hasil

penelitian, terutama untuk penguatan paradigma Ilmu Islam Nuansa

Qur’ani berbasis Daqu Method.

4. Untuk melakukan penguatan jejaring dan kerja sama penelitian dengan

berbagai pihak, maka indikatornya sebagai berikut.

a. Meningkatnya kegiatan ilmiah dalam rangka penguatan kapasitas dan

kualitas dosen IDAQU Jakarta dalam melaksanakan penelitian;

b. Meningkatnya kerja sama penelitian dosen IDAQU Jakarta dengan

dosenperguruan tinggi lain;

c. Meningkatnya diseminasi hasil penelitian dosen IDAQU Jakarta di

jurnalnasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi;

d. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa IDAQU Jakarta dalam kegiatan

penelitian.

5. Untuk meningkatkan layanan administrasi penelitian melalui Lembaga

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka indikatornya sebagai

berikut.

a. Meningkatnya layanan sistem Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan

Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) berbasis online dalam

mendukung pelaksanaan penelitian dosen IDAQU Jakarta;

b. Meningkatnya sistem informasi hasil penelitian berupa laporan, artikel

karya ilmiah, buku, dan Paten atau HKI berbasis online.

6. Untuk mengadakan sarana dan prasarana penelitian serta pemeliharannya di

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka indikatornya

sebagai berikut.

a. Meningkatnya peralatan yang memadai untuk membantu

penyelenggaraan penelitian;

b. Meningkatnya ruangan yang memadai untuk membantu penyelenggaraan

penelitian.
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KETUA LPPM
IDAQU JAKARTA

BAB V PELAKSANAAN, JAMINAN
MUTU, SERTA MONITORING DAN

EVALUASI

A. Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengendalian

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IDAQU Jakarta

telah memiliki sistem tata kelola penelitian. Sistem tata kelola penelitian ini sesuai

dengan Statuta Institut Daarul Qur’an Jakarta Tahun 2020 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Institut Daarul Qur’an Jakarta. Struktur organisasi dan sistem

koordinasi penelitian LPPM IDAQU Jakarta dijelaskan dalam diagram berikut.

SEKRETARIS LPPM
IDAQU JAKARTA

KOORDINATOR BIDANG
PENELITIAN

KOORDINATOR
ADMINISTRASI

STAF ADMINISTRASI
LPPM IDAQU Jakarta

PENELITI
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B. Jaminan Mutu Penelitian IDAQU Jakarta
Substansi jaminan dan pengendalian mutu penelitian dan penerbitan

merupakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Menurut

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 70, LPM mempunyai

tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan

mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam

menyelenggarakan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan

penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;

pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, pemantauan, dan

penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi lembaga.

Tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

adalah merumuskan komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sejalan

dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, perguruan

tinggi harus memberikan fasilitas, penguatan, dan pemberdayaan dosen/peneliti

serta menyelenggarakan desiminasi hasil penelitian. Sementara itu, perguruan

tinggi dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang

dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan

manfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55

Tahun 2014 menekankan agar penelitian menjunjung tinggi kode etik penelitian

dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian. Selebihnya, universitas

berusaha memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha,

industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan

lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

C. Indikator Kinerja Program

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan keharusan dalam

pelaksanaan kegiatan penelitian dan penerbitan. Hal ini dilakukan untuk

memonitor kegiatan agar sesuai dengan jaminan mutu dan sekaligus evaluasi

kegiatan untuk pengendalian mutu agar output dan outcome hasil penelitian yang

telah direncanakan dapat tercapai. Monev dilakukan oleh lingkungan internal dan

eksternal. Monev internal (monevin) dilakukan untuk pemantauan kegiatan
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penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian.

Monev eksternal dilakukan sebagai review kegiatan penelitian dan penerbitan

tahun berjalan bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Monev internal

dan eksternal dilakukan oleh ahli/pakar dari kalangan profesional.

Monev erat hubungannya dengan instrumen standar penelitian. Pedoman

akademik (academic plan) dan Renstra IDAQU Jakarta telah menggarisbawahi

pentingnya pelaksanaan monev melalui berbagai istrumen penilaian. Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014

Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar nasional

penelitian. Adapun standar nasional penelitian yang menjadi basis monev dalam

penyelenggaraan penelitian sebagai berikut.

1. Standar Hasil

a. Standar minimal mutu hasil;

b. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa;

c. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi

keilmuan dan budaya akademik;

d. Desiminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.

2. Standar Isi

a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;

b. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi nuansa
Qur’ani berbasis Daqu Method;

c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa

penemuan untuk antisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat

baru;

d. Materi penelitian nuansa Qur’ani berbasis Daqu Method berorientasi pada

luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;

e. Materi penelitian dasar dan nuansa Qur’ani berbasis Daqu Method mencakup

kajian khusus untuk kepentingan nasional;
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f. Materi pada penelitian dasar dan nuansa Qur’ani berbasis Daqu Method

memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan

mendatang.

3. Standar Proses
a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;

b. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;

c. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan

lingkungan.

4. Standar Penilaian

a. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian;

b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan

prinsip penilaian:

1) Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan

mutu;

2) Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh

subjektivitas;

3) Akuntabel, penilaian penelitian dengan kriteria dan prosedur yang

jelas dan dipahami oleh peneliti;

4) Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat

diakses oleh semua pemangku kepentingan;

c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian

dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

d. Penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan istrumen yang relevan,

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan

pencapaian kinerja hasil penelitian.
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5. Standar Peneliti
a. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian;

b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta

tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;

c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: (1) kualifikasi akademik;

(2) hasil penelitian;

d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana
a. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil

penelitian;

b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang

digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan

bidang ilmu program studi;

c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang

dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian

kepada masyarakat;

d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan

lingkungan.

7. Standar Pengelolaan
a. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;

b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;

c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

d. Lembaga penelitian wajib:
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1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai

dengan rencana strategis penelitian;

2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem

penjaminan mutu internal penelitian;

3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;

5) Melakukan desiminasi hasil penelitian;

6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan

intelektual (HKI);

7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;

8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan
a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan

penelitian;

b. Institut Daarul Qur’an Jakarta wajib menyediakan dana penelitian internal;

c. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama

dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari

masyarakat;

d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

1) Perencanaan penelitian;

2) Pelaksanaan penelitian;

3) Pengendalian penelitian;

4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;

5) Pelaporan hasil penelitian; dan

6) Diseminasi hasil penelitian.
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Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen standar nasional

penelitian yang telah disebutkan terdahulu. Lembaga Penelitian dan Pengabdian

kepada Masyarakat (LPPM) IDAQU Jakarta harus memberikan pelayanan

minimal yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
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BAB VI

PENUTUP

Penelitian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

masyarakat ilmiah di perguruan tinggi. Sebab, penelitian merupakan prasyarat

bagi peningkatan karier akademik dosen dan merupakan cara perguruan tinggi

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Rencana Strategis Penelitian Pusat

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Daarul Qur’an

Jakarta Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan misi Institut Daarul Qur’an

Jakarta serta visi dan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

(LPPM). Renstra ini akan menjadi acuan pengembangan riset baik dosen maupun

mahasiswa agar hasil-hasil penelitian sivitas akademika di lingkungan IDAQU

Jakarta dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang

berparadigma Ilmu Qur’ani berbasis Daqu Method. Selain itu, diharapkan hasil

penelitian juga mampu memperkuat kualitas pembelajaran dan kualitas pengabdian

kepada masyarakat. Capaian-capaian dibidang penelitian tersebut diharapkan akan

ikut memberikan kontribusi dalam mengantarkan IDAQU Jakarta menuju

perguruan tinggi unggul berbasis riset dalam pengembangan Ilmu Islam

Berkarakter Qur’ani, Berjiwa Entrepreneurship berbasis Daqu Method.

Perkembangan kelembagaan IDAQU Jakarta dan kepercayaan masyarakat

yang terus meningkat menjadi jaminan terhadap keberlanjutan pelaksanaan

Renstra Penelitian ini, terlebih komitmen pimpinan terhadap penyediaan dana

serta sarana dan prasarana penelitian yang memadai. Kualitas sumber daya

peneliti dan daya saing yang terus ditingkatkan serta minat dosen dan mahasiswa

dalam melaksanakan penelitian juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan

pelaksanaan Renstra Penelitian IDAQU Jakarta Tahun 2020-2024 ini.

Tema-tema penelitian yang diminati dosen serta tema-tema yang

mengikuti perkembangan dan tantangan zaman harus terus diakomodasi dalam

sekema penelitian. Dengan demikian, setelah lima tahun pelaksanaan Renstra

Penelitian IDAQU Jakarta Tahun 2020-2024 ini, harus dilakukan evaluasi dan

pengembangan sesuai dinamika dan perkembangan IDAQU Jakarta ke depan.
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