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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era globalisasi informasi dan komunikasi serta tantangan baru
pemenuhan kebutuhan energi dan pangan serta bahan-bahan material baru, utamanya
bahan-bahan kesehatan, dan untuk menunjang tantangan baru bidang pendidikan yang
selaras dan serasi dan sesuai dengan kebutuhan abad 21, maka Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo menyiapkan road map (peta jalan) kegiatan penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Road map penelitian dan pengabdian masyarakat ini,
dimaksudkan untuk mendukung capaian rencana strategis (Renstra) dan rencana
operasional (Renop) program PPs, sekaligus juga untuk mencapai Renstra Universitas
Halu Oleo.
Penyusunan road penelitian dan pengabdian ini sekaligus juga menunjang Rencana
Pengembangan Universitas Halu Oleo yang mengacu kepada Rencana Pembangunan
Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) yang telah dijabarkan kedalam empat tema
pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005-2009) dengan fokus pada
peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010-2015) dengan fokus
pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015-2020) dengan fokus pada
penguatan daya saing regional; dan Tema IV (2020-2025) dengan fokus pada penguatan
daya saing internasional.
Penyelenggaraan Progam Pascasarjana Universitas Halu Oleo (PPs-UHO) didasarkan
atas potensi yang ada dan didukung dengan permintaan pemangku kepentingan, yaitu
pemerintah, dunia usaha dan masyarakat Sulawesi Tenggara. Program Pascasarjana saat ini
telah memiliki 20 Program Magister (S-2) dan 3 (tiga) program Doktor (S-3). Program
Pascasarjana akan terus melakukan pengembangan program studi dengan mengusulkan
pembukaan beberapa program studi baru. Tahun 2017 ini Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo memasuki usia ke-17, berbagai kemajuan telah dicapai selama
kurun waktu tersebut. Sebagai Program Pascasarjana di daerah, Pascasarjana mempunyai
tanggungjawab untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di
wilayah Sulawesi Tenggara. Tidak dapat dipungkiri, saat ini alumni Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo telah mewarnai budaya kinerja di berbagai bidang pemerintahan dan
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swasta di wilayah ini, yang menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap lulusan.
Roadmap penelitian dan pengabdian Program Pascasarjana ini nantinya akan menjadi
rujukan bagi prodi-prodi dalam pascasarjana untuk mencapai visi, misi dan rencana
strategis program studi, karena dikembangkan juga berdasarkan Rencana Strategis UHO
Tahun 2017-2021, yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang
kondisi ideal masa depan yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kapabilitas dan
potensi yang dimiliki, permasalahan atau kendala yang dihadapi dan berbagai faktor yang
disebabkan oleh perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang sedang
berlangsung dan yang akan datang.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan
sasaran capaian penelitian dan pengabdian masyarakat, yang akan dicapai 5 tahun ke
depan dan selanjutnya dirumuskan berbagai program pengembangan yang perlu ditempuh
termasuk dalam penentuan indikator-indikator keberhasilannya.
Penyusunan roadmap ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian
dan pengabdian, dalam rangka pengembangan Program Studi untuk jangka waktu lima
tahun ke depan, namun dimungkinkan adanya peninjauan setiap tahun sesuai dengan
perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan
dan pengembangan Program Pascasarjana UHO. Roadmap disusun sebagai pedoman bagi
penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian pada prodi yang
merupakan komitmen bersama seluruh elemen penyelenggara program studi.
Penelitian adalah upaya pemikiran untuk memahami hubungan antar fakta empirik
yang mana tak seorangpun mengetahui sebelumnya (Research is effort of the mind to
comprehend relationship which no one had previously know).

Pemecahan masalah-

masalah penelitian berada di kepala para peneliti, dan pemanfatan peralatan laboratorium
hanya merupakan faktor pendukung untuk menemukan solusinya (A problems is not solved
in the laboratory, it is solved in some fellow’s head. He only needs the laboratory
apparatus to get his head turned around so he can see the thing right; Charles F. Katering,
1985). Sedangkan Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti
kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. Dengan pemahaman tersebut
di atas, esensi dari penelitian dan pengembangan adalah menyajikan kebenaran ilmiah
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dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjadikannya sebagai dasar dan
mendayagunakannya secara lebih lanjut untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan
aplikasinya.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem
Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dinyatakan bahwa Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data, informasi dan keterangan yang berkaitan
dengan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik suatu kesimpulan ilmiah bagi
keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kualitas penelitian sangat menentukan keberhasilan lembaga ilmiah - termasuk
eksistensi

keberadaan

Pascasarjana

UHO

-

dalam

meraih

kesuksesan

guna

mempromosikan diri agar dapat diakui oleh masyarakat secara nasional maupun
internasional. Kualitas penelitian yang rendah, mempunyai potensi yang kecil untuk
mendapatkan penghargaan yang tinggi dalam dunia pendidikan dan pasar kerja sehingga
dapat menyebabkan rendahnya daya saing. Dalam era globalisasi dewasa ini dituntut
kesiapan dan peran aktif PPs UHO untuk memenuhi standar dalam meningkatkan mutu
sumberdaya yang dimilikinya.
Ketersediaan sumberdaya penelitian merupakan salah satu komponen yang
menentukan kualitas PPs UHO. Potensi sumberdaya tersebut meliputi staf dosen,
mahasiswa, sarana dan prasarana yang harus cukup memadai untuk menjalankan
aktifitas penelitian. Kinerja penelitian yang harus diperhatikan adalah ketersediaan
sumberdaya manusia yaitu : aspek peneliti,

topik penelitian,

disseminasi dan

pemanfaatan hasil penelitian, serta monitoring dan evaluasi.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) berupaya
meningkatkan kualitas dan relevansi PPs UHO – termasuk di dalamnya jurusan/program
studi - melalui perguruan tinggi agar mampu menghadapi persaingan global. Perubahan
paradigma pengembangan pendidikan tinggi, disusul dengan berbagai tantangan
globalisasi, dan suasana pasar bebas, memicu penataan ulang serta perumusan kembali
rencana pengembangan PPs UHO agar utuh, komprehensif, strategis, terukur dan kondusif.
Dengan mengemban amanah sebagai jurusan yang merupakan basis dari masyarakat, PPs
UHO harus berkiprah dan membantu segala persoalan yang ada di masyarakat dengan
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mendasarkan setiap aktivitas pada hasil hasil penelitian/kajian/studi yang berkualitas
(research based activity).
Realisasi model perguruan tinggi berdasarkan visi jurusan dikembangkan dengan
cara membangun jurusan melalui pendayagunaan kepakaran dalam pengembangan
program-program penelitian unggulan sebagai proses untuk membentuk jurusan yang
bermutu dan menciptakan atmosfir akademik yang kondusif. Sebagai indikator mutu
penelitian adalah jumlah publikasi ilmiah yang dimuat dalam jurnal internasional atau
minimal dalam jurnal nasional terakreditasi, jumlah paten atas kekayaan intelektual para
pakar, sejumlah outcome maupun output bermanfaat dan kapasitas berkolaborasi secara
nasional, maupun internasional.
Melalui proses akademis yang sehat ini, perguruan tinggi akan menjadi sentra
pengembangan industri dan orientasi studi insan berkualitas dari dalam maupun luar
negeri. Penelitian dan pengabdian pada masyarakat selama ini masih belum terkoordinasi,
terpadu dan terarah dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum adanya kebijakan dalam
bentuk road map penelitian. Program penyusunan road map penelitian diharapkan menjadi
basis peningkatan mutu PPs UHO dan atmosfir akademik yang kondusif. Produk penelitian
menjadi acuan pengembangan industri strategis berbasiskan kepakaran sebagai follow up
atau tindak lanjut telaah ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni) yang dilakukan
perguruan tinggi. Pengembangan program penelitian juga menjadi wahana pengembangan
produksi industrial yang prospektif dalam meningkatkan daya saing perguruan tinggi yang
mandiri.
Untuk mencapai harapan tersebut di atas maka perlu disusun peta arah (road map)
penelitian agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, dan
berkesinambungan.

Adanya road map penelitian diharapkan dapat mengarahkan

penelitian dan menghasilkan program riset unggulan Faperta. Berdasarkan berbagai
pertimbangan itu, maka Faperta seharusnya memiliki suatu panduan tentang road map
penelitian (research road map) yang dapat mempercepat peningkatan kualitas penelitian
dan pencapaian sasaran yang ditetapkan.

1.2. Tujuan
Road map penelitian dan pengabdian Program Pascasarjana UHO dirancang
dengan tujuan untuk mewujudkan PPs sebagai berbasis riset dengan meningkatkan kualitas
dan kuantitas penelitian yang mampu menjadi dasar bagi pelaksanaan tridharma. Dengan
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adanya road map penelitian ini, diharapkan dapat memberi panduan dan arah serta acuan
penelitian, baik penelitian individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin
serta mensinergikan penelitian-penelitian prodi agar terjadi relevansi dan kesinambungan
dari waktu ke waktu
Road map penelitian dikembangkan untuk memotivasi kegiatan penelitian yang
memiliki nilai keunggulan sebagai dasar pembentukan dan pengembangan payung riset
(grand research) prospektif dari masing-masing rumpun ilmu dan prodi yang terdapat di
PPs dalam mengembangkan serta mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan
(stakeholders). Program penelitian unggulan juga dikembangkan untuk membentuk
ilmuwan yang siap berkreasi dan berinovasi dalam rangka menghasilkan produk ipteks
maupun jasa pendidikan dan non kependidikan berbasis kepakaran.
1.2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dengan dihasilkannya road map penelitian Program
Pascasarjana UHO ini adalah :
a. Terbentuknya arahan penelitian unggulan bagi para peneliti di Program Pascasarjana
UHO;
b. Terpetakannya sumberdaya kepakaran di Program Pascasarjana UHO;
c. Tersusunnya komponen road map penelitian yang akan menjadi acuan bagi prodiprodi dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian;
d. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan
guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermakna dan bermanfaat.
e. Terwujudnya budaya penelitian sebagai dasar menuju kampus yang berbasis riset;
f.

Meningkatnya temuan teknologi atau produk lain di berbagai bidang ilmu yang
prospektif, aplikatif dan efektif bagi pembangunan dan masyarakat;

g. Bertambahnya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, hak paten/hak
atas kekayaan intelektual;

1.3. Langkah Penyusunan
Renstra dan Renop Pasasarjana UHO mengamanatkan perlunya penyusunan road
map penelitian dan pengabdian yang berbasis kompetensi. Berdasarkan hal tersebut maka
ditindaklanjuti dengan surat resmi dari PPs UHO Prodi-prodi lingkup PPs UHO untuk
pembuatan road map penelitian dan pengabdian di tingkat prodi. Setiap Prodi
menindaklanjuti dengan menyusun road map penelitian prodi dengan melibatkan para
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dosen yang memiliki kapabilitas dalam meneliti. Secara detail langkah penyusunan road
map Faperta adalah :
a. Penyusunan road map di masing-masing prodi berdasarkan pertemuan/rapat dan
diskusi mendalam dengan dosen;
b. Penyerahan laporan roadmap prodi ke PPs UHO.
c. Penyusunan tim penyusun road map PPs UHO;
d. Rapat pimpinan PPs dengan tim penyusun;
e. Rapat pertama tim dengan menginventaris dan menelaah dokumen hasil road map
prodi;
f. Pengumpulan referensi lain yang mendukung;
g. Rapat kedua tim guna menyamakan persepsi tentang kerangka penyusunan road
map;
h. Formulasi draft road map PPs UHO.
i. Rapat tim keempat tim guna membahas draft yang telah dihasilkan;
j. Proses perbaikan draft;
k. Sinkronisasi draft road map penelitian PPs UHO dengan Rencana Induk Penelitian
UHO
l. Rapat tim kelima tim guna finalisasi dari draft;
m. Proses finalisasi selesai dan pencetakan/penggandaan laporan;
n. Penyerahan laporan ke Pimpinan Pacasarjana UHO.

1.5. Ruang Lingkup
Program Pascasarjana UHO saat ini memiliki 20 Prodi Program Magister dan 3
Prodi Program Doktor, Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup road map penelitian
Pascasarjana UHO dikelompokan atas lima kelompok rumpun bidang ilmu, yaitu:
1.

Rumpun ilmu pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan); ilmu perikanan dan
kelautan; ilmu kehutanan; ilmu peternakan,

2.

Rumpun ilmu teknologi dan Sains,

3.

Rumpun Ilmu Ekososbudkum,

4.

Rumpun Ilmu Kependidikan, dan

5.

Rumpun ilmu Kesehatan.
Pengelompokan penelitian ke dalam ilmu-ilmu serumpun ini dimaksudkan untuk

memudahkan membuat suatu kebijakan dan prioritas penelitian yang dapat didukung
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secara multidisiplin, dengan prioritas komoditi unggulan Sulawesi Tenggara guna
membantu pemerintah daerah dalam merumuskan arah dan kebijakan pengembangan
komoditi unggulan Sultra.
Hasil-hasil penelitian diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan pertanian
secara luas (dirumuskan sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Pascasarjana UHO) dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya,
dan bangsa Indonesia secara umum.
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BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS

1.1 Visi Program Studi Magister PPs-UHO
Visi Program Studi Magister PPs-UHO “Menjadi program Magister yang mampu
membentuk sumber daya manusia Cerdas Komprehensif melalui pendekatan
Transdisipliner dalam pengembangan ilmu dan pembangunan kelautan serta
perdesaan”.
Cerdas komprehensif, yang dimaksud adalah cerdas spiritual, cerdas emosional,
cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Deskripsi lengkap makna cerdas
komprehensif, yaitu:
Cerdas spiritual : Memiliki kemampuan beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu
untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan
akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul.
Cerdas
emosional
sosial

: Beraktualisasi
dan

diri

melalui

olah

rasa

untuk

meningkatkan

sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni
dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya.
Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan
memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan
simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan
percaya diri; (f) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat
dan bernegara; (g) berwawasan kebangsaan degan kesadaran
akan hak dan kewajiban warga negara.

Cerdas
intelektual

: Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi
dan

kemandirian

dalam

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi.

Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan
imajinatif
Cerdas
kinestetik

: Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang
sehat, bugar dan berdaya tahan, sigap, dan terampil dalam
menerapkan ilmu pengetahuan dan pembangunan kelautan serta
perdesaan.

Transdisipliner, yang dimaksud adalah pendekatan kolektif (lintas disiplin dan
lintas aktor/stakeholder) bersifat reflektif yang mempertimbangkan pluralitas dan
kompleksitas melalui proses integrasi dan kolaborasi dari multidisiplin dengan
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memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan analisis SDM dalam memahami sistem
yang lebih besar dan kompleks dibidang pengembangan ilmu dan pembangunan kelautan
serta perdesaan.

Tujuan dari pendekatan Transdisipliner adalah untuk membangun

pandangan-pandangan kritis dan transformatif atas isu atau masalah mendasar bagi
kehidupan manusia yang diperlukan dalam mengeksplorasi makna baru dan sebuah
sinergi yang terintgrasi melalui kolaborasi dalam pengembangan ilmu dan pembangunan
kelautan serta perdesaan.
1.2 Misi Program Studi Magister PPs-UHO
Misi Program Studi Magister PPs-UHO telah diturunkan dari Misi Universitas Halu
Oleo, maka misi Program Studi Magister PPs-UHO adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset transdisipliner dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi sehingga lulusannya mampu bersaing dan beradaptasi
dalam kancah global.
2. Menyelenggarakan penerapan hasil-hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat
untuk pengembangan ilmu, kesejahteraan institusi dan penemuan baru berbasis
pengembangan kawasan maritim dan perdesaan yang berorientasi pada publikasi
nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, serta perolehan hak kekayaan
intelektual (HAKI) dan paten.
3. Penerapan sistem tata kelola PS Magister PPs-UHO yang transparan, akuntabel dan
terpercaya yang berorientasi pada pelayanan prima pendidikan tinggi yang bermutu.
4. Mengembangkan potensi mahasiswa dibidang kerohanian dan karakter, penalaran,
olahraga, seni, dan budaya yang mendukung kecerdasan transdisipliner dalam
suasana akademik yang terpercaya secara nasional dan internasional.
5. Menyelenggarakan lingkungan PPs-UHO yang bersih, indah, sejuk dan aman yang
dilandasi oleh nilai-nilai kejujuran, adil, gotong royong, adaptif, disiplin, kreativ, inovatif,
toleran, dan amanah.
6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada program
studi Magister PPs-UHO untuk menjamin kepastian layanan kepada stakeholders.
1.3 Tujuan Program Studi Magister PPs-UHO
Berdasarkan pada tujuan Universitas Halu Oleo, maka rumusan tujuan Program
Studi Magister PPs-UHO sebagai berikut:
1. Mewujudkan layanan pendidikan berbasis riset transdisipliner, bermutu, sustainable,
berdaya saing yang berwawasan kelautan dan perdesaan serta terintegrasi dengan
teknologi informasi (T1).
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2. Meningkatkan

kualitas/kuantitas

hasil-hasil

penelitian

dan

pengabdian

pada

masyarakat yang berdaya saing, berorientasi pada publikasi nasional terakreditasi dan
internasional bereputasi, serta perolehan HAKI dan paten. (T2).
3. Menguatkan sistem tata kelola yang berorientasi pada pelayanan prima (T3).
4. Menyediakan sarana dan prasarana kampus yang nyaman, aman dan berwawasan
lingkungan (T4).
5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dibidang penalaran, olahraga, seni budaya, dan
kewirausahaan (T5).
6. Mewujudkan kualitas sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik secara
menyeluruh di tingkat program studi (T6).
1.4 Sasaran Program Studi Magister PPs-UHO
Pengukuran ketercapaian tujuan Program Studi Magister PPs-UHO diperlukan
sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun
2019. Sasaran dan strategis pencapaian untuk tiap tujuan tersebut sebagai berikut:
1. Sasaran untuk mencapai T1. Mewujudkan layanan pendidikan berbasis riset
transdisipliner, bermutu, sustainable, berdaya saing yang berwawasan kelautan dan
perdesaan serta terintegrasi dengan teknologi informasi. Strategi untuk mencapai
sasaran dari T1 yaitu:
S.1.1 Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi secara menyeluruh di semua
program studi yang diselaraskan dengan KKNI.
S.1.2 Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dalam bidang pengajaran.
S.1.3 Pengembangan e-library di tingkat PPs-UHO.
S.1.4 Pengembangan kemampuan soft skill bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
S.1.5 Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran yang memenuhi standar
mutu.
S.1.6 Peningkatan kapasitas profesionalisme tenaga kependidikan melalui pelatihan/
magang/seminar/workshop.
S.1.7 Peninjauan kurikulum dan pembaharuan silabus, SAP, GBPP dan bahan ajar
paling sedikit setiap 4 tahun sekali pada setiap program studi.
S.1.8 Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran yang memenuhi standar
mutu yang ditetapkan.
2. Sasaran untuk mencapai T2. Meningkatkan kualitas/kuantitas hasil-hasil penelitian
dan pengabdian pada masyarakat yang berdaya saing, berorientasi pada publikasi
nasional terakreditasi dan internasional bereputasi, serta perolehan HAKI dan paten.
Strategi untuk mencapai sasaran dari T2 yaitu:
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S.2.1

Pengembangan kerjasama riset dengan perguruan tinggi di dalam dan luar
negeri.

S.2.2 Pelatihan penulisan artikel ilmiah di jurnal-jurnal internasional bereputasi,
khususnya bagi dosen-dosen muda.
S.2.3 Pendayagunaan sistem teknologi informasi untuk publikasi dan akses hasil-hasil
penelitian/pengabdian dosen.
S.2.4 Pemberian reward terhadap publikasi dosen dalam jurnal internasional
bereputasi.
3. Sasaran untuk mencapai T3. Menguatkan sistem tata kelola yang berorientasi pada
pelayanan prima. Strategi untuk mencapai sasaran dari T3 yaitu:
S.3.1 Penetapan job description bagi tiap-tiap tenaga kependidikan.
S.3.2 Penempatan tenaga administrasi berdasarkan kompetensinya.
S.3.3 Pengembangan kemampuan tenaga administrasi dalam tata kelola administrasi
dan pengelolaan keuangan melalui pelatihan/magang.
S.3.4 Transparansi dan auditabiliitas dalam pengelolaan keuangan.
S.3.5 Pemberian reward dan punishment bagi tenaga administrasi.
S.3.6 Penggunaan fasilitas TI untuk meningkatkan layanan prima.
S.3.7 Meningkat sinergitas antara Unit Jaminan Mutu PPs dengan Lembaga Jaminan
Mutu di tingkat Universitas.
S.3.8 Melakukan koordinasi rutin dengan SPI minimal dua kali setahun untuk
pembinaan dan pengawasan mutu layanan non-akademik PPs-UHO.
2. Sasaran untuk mencapai T4. Menyediakan sarana dan prasarana kampus yang
nyaman dan berwawasan lingkungan. Strategi untuk mencapai sasaran dari T4 yaitu:
S.4.1 Peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas ruang kerja dan ruang belajar (setiap
ruang belajar tersedia AC dan LCD).
S.4.2 Penanganan kebersihan ruang kantor dan kuliah serta pelayanan akademik
lainya secara professional.
S.4.3 Meningkatkan kualitas pemanfaatan fasilitas mushallah.
S.4.4 Terciptanya lingkungan kerja yang bersih, indah, sejuk dan aman dengan
mencanangkan “Jumat Bersih” untuk seluruh sivitas akademika.
S.4.5 Adanya tempat parkir yang aman dan memadai.
S.4.6 Tersedianya WC yang memadai.
S.4.7 Penanganan keamanan dan keindahan kampus dilakukan secara professional.
S.4.8 Pengembangan dan pemeliharaan lingkungan kampus secara kontinyu.
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3. Sasaran untuk mencapai T5. Mengoptimalkan potensi mahasiswa dibidang

penalaran, olahraga, seni budaya, dan kewirausahaan. Strategi untuk mencapai
sasaran dari T5 yaitu:
S.5.1 Pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada peningkatan
prestasi dibidang penalaran, seni dan budaya, serta olahraga
S.5.2 Pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dibidang olahraga, seni,
dan penalaran
S.5.3 Pemanfaatan fasilitas TI untuk publikasi kegiatan mahasiswa
S.5.4 Pengembangan kewirausahaan dikalangan mahasiswa
4. Sasaran untuk mencapai T6. Mewujudkan kualitas sistem penjaminan mutu
akademik dan non akademik secara menyeluruh di tingkat program studi. Strategi
untuk mencapai sasaran dari T6 yaitu:
S.6.1 Pembuatan dokumen jaminan mutu di tingkat program studi Magister dan
Pembentukan unsur-unsur jaminan mutu di tingkat PPs-UHO.
S.6.2 Pelaksanaan audit mutu akademik dan non akademik selama kurun waktu yang
ditetapkan dan pemanfaatan hasil audit untuk perbaikan manajemen akademik
dan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat PPs-UHO secara menyeluruh.
S.6.3 Pengalokasian anggaran untuk pembuatan dokumen penjaminan mutu dan
Pelaksanaan SOP dan audit mutu akademik dan non akademik.
S.6.4 Memiliki manual mutu pendidikan minimal 8 naskah dan terlaksanannya K2JM.
S.6.5 Pemanfaatan hasil audit untuk perbaikan manajemen akademik dan peningkatan
kualitas pendidikan di PPs-UHO secara menyeluruh.
1.5 Strategis Dasar Program Studi Magister PPs-UHO
Untuk mencapai sasaran dan strategis pencapaian tersebut, maka ditetapkan
strategi dasar pengembangan Program Studi Magister PPs-UHO Tahun 2015-2019,
sebagai berikut:
1. Memfasilitasi implementasi dan pengembangan kurikulum KKNI sebagai upaya
meningkatkan daya saing lulusan;
2. Mengembangkan sistem tata kelola informasi akademik dan non akademik yang
canggih;
3. Mensinergikan perencanaan program dan kegiatan antara universitas, PPs-UHO dan
program studi dalam rangka peningkatan capaian kinerja;
4. Memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada tingkat
universitas, pascasarjana, dan program studi;
5. Mengembangkan penelitian multidisiplin untuk menghasilkan produk intelektual yang
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unggul dan berkontribusi pada daya saing bangsa;
6. Meningkatkan kerjasama dalam dan luar negeri dengan berbagai institusi perguruan
tinggi, pemerintah, BUMN, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
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BAB III. GARIS GARIS BESAR ROAD MAP
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PASCASARJANA UHO

Sebagai penjabaran dan penerapan dari pernyataan misi serta evaluasi diri yang
dijelaskan pada bab II maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang ingin
dicapai oleh Program Pascasarjana UHO berdasarkan Rencana Induk Penelitian UHO.
3.1 Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusuna road penelitian dan pengabdian ini
secara umum adalah untuk mendukung pencapaian kegiatan penelitian dan pengabdian
UHO, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa yang mencakup
1. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Peneliti (dosen dan mahasiswa) baik
penelitian di bidang kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat melakukan kegiatan
penelitian baik berasal dari sumber dana internal UHO maupun luar UHO.
2. Menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni baik secara
langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat termasuk identifikasi, produksi,
dan tatakelolanya.
3. Merancang dan membangun model kerjasama dalam bidang penelitian baik dengan
instansi pemerintah, swasta, perorangan maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
4. Meningkatkan kemampuan dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal
nasional terakreditasi dan jurnal internasional.

3.2. Sasaran
Secara rinci sasaran yang ingin dicapai penyusunan road penelitian PPS UHO ini
berdasarkan Rencana Induk Penelitian UHO dan Rentra PPS UHO adalah adalah:
a. Mendukung

Program Pascasarjana sebagai institusi yang terdepan dalam

pengembangan riset;
b. Membentuk dan mengembangkan payung riset (grand research) unggulan;
c. Mengefisiensikan penggunaan dana yang tersedia;
d. Meningkatkan fokus penelitian;
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e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian, berupa publikasi pada jurnal
internasional dan nasional terakreditasi, bahan ajar, dan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI);
f. Meningkatkan relevansi pemanfaatan hasil penelitian dalam tridharma perguruan
tinggi;
g. Meningkatkan peran PPs UHO dalam mempercepat pembangunan daerah dan
nasional menuju masyarakat Indonesia yang lebih baik.
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Peta Strategi Pengembangan Penelitian PPS UHO
Buku ajar untuk memperkaya
kepustakaan dan fasilitas
pendidikan

OUTPUT

Hasil penelitian /teknologi siap
pakai yang difungsikan dalam
sistem produksi

Pembentukan kelompokkelompok peneliti

PROSES
Mengembangkan dan
meningkatkan fasilitas sarana
laboratorium
Mengembangkan dan
meningkatan pelatihan
penelitian dan penulisan
artikel ilmiah

INPUT

Memiliki SDM peneliti yang sesuai
dengan kebutuhan penelitian yang
selalu tumbuh dan berkembang

Hak kekayaan intelektual /
paten untuk melindungi hasil
penelitian
Artikel ilmiah dalam jurnal
internasional dan nasional
terakrediatasi

Mengembangkan sistem informasi
untuk mempercepat dan
memperkaya informasi bagi dosen
dan mahasiswa dalam kegiatan
penelitian

Teknologi tepat guna dalam
rangka pelaksanaan
pengabdian pada masyarakat

Mengembangkan sistem
evaluasi penelitian dan
kelembagaan secara periodik
Pembentukan lembaga sentral
paten Universitas Haluoleo

Memperkuat basis data
sebagai sumber data utama
dalam penyusunan rencana
program penelitian dosen dan
mahasiswa

Membangun jejaring
kerjasama dengan pihak luar
dalam rangka penggalangan
dana untuk kegiatan
penelitian

Integrasi sistem dan teknologi
informasi

Organisasi Lembaga
Penelitian yang berkualitas
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3.3. Formulasi Strategi Pengembangan
Pascasarjana UHO sebagai salah satu unit di Haluoleo dan melingkupi keseluruhan
bidang kepakaran dan keahlian ayang ada di Universitas Halu Oleo, menyusun strategi
pengembangan risetnya dalam rangka meningkatkan penguasaan ilmu dan teknologi antara
lain:
a. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan
terutama

pendidikan

Pascasarjana,

perbaikan

dan

pengadaan

fasilitas

pendidikanserta sumber-sumber belajar yang memadai, pengembangan kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan masyarakat.
b. Pengembangan dan peningkatan mutu penelitian melalui: (i) penyusunan dan
penetapan agenda riset yang mencakup agenda jangka pendek, menengah dan
jangka panjang, (ii) pelatihan penelitian, (ii) pengembangan model penelitian yang
kompetitif, (iv) pengadaan sarana laboratorium yang memadai, (v) pembentukan
kelompok-kelompok peneliti sesuai dengan bidang keahlian.
c. Pengembangan dan perluasan komunikasi ilmiah melalui peningkatan kinerja
penerbitan/majalah

llmiah

secara

berkesinambungan

yang

mendukung

perkembangan penelitian ilmiah dengan meningkatkan penulisan artikel ilmiah
dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional yang terakeditasi, dengan
mengembangkan berbagai pola insentif bagi penulis artikel.
d. Pengembangan program penelitian lintas disiplin dan lintas institusi yang
dikoordinir oleh pusat-pusat penelitian yang sesuai.
e. Penyempurnaan pedoman, prosedur penelitian, pengembangan sistem informasi
dan manajemen penelitian, serta peningkatan layanan kepada peneliti.
f. Pengembangan sistem evaluasi penelitian dan kelembagaan penelitian secara
periodik dengan memperhatikan perubahan orientasi dan prioritas penelitian serta
efisiensi penyelenggaraan penelitian.
g. Memperhatikan keterkaitan dan kesepadanan antara penelitian, pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa. Ke depan hasil-hasil
penelitian sudah seharusnya dipakai untuk pengkayaan bahan pembelajaran serta
dapat diaplikasikan di masyarakat.
h. Melakukan kerjasama di bidang penelitian dengan lembaga/institusi penelitian baik
dalam lingkup nasional maupun internasional, serta melakukan koordinasi antar
lembaga/institusi penelitian.
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i. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga institusi pemerintah maupun
swasta baik nasional maupun internasional dalam rangka mendapatkan sponsor
pendanaan penelitian.
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BAB IV.
SASARAN, PROGRAM DAN INDIKATOR
KINERJA CAPAIAN
BAB IV

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, maka Pascasarjana UHO
berdasarkan RIP Universitas Halu Oleo menetapkan topik-topik penelitian yang
menyangkut isu-isu strategis baik lokal, nasional maupun internasional sesuai dengan
bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki Universitas Halu Oleo. Berdasarkan topik-topik
penelitian tersebut maka dibuat program strategis untuk melaksanakan penelitian dalam
rangka

menjawab

permasalahan-permasalahan

yang

ada.

Dan

keberhasilan

pelaksanakanaannya ditunjukan oleh seberapa besar hasil dicapai dengan membuat berupa
Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) Universitas Halu Oleo 2016-2020.

4.1. SASARAN DAN PROGRAM STRATEGIS
4.1.1. PROGRAM PENELITIAN BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN
Kompetensi
Isu-isu
Konsep
Pemecahan
Topik Riset yang
/Keahlian/
Strategis
Pemikiran
Masalah
Diperlukan
Keilmuan
I. Tema: Pengentasan Kemiskinan
1) Kajian strategi
Multidisiplin 1) Akses
1) Terbatasnya
1) Strategi yang
teknologi,
diseminasi
akses informasi
tepat untuk
pengelolaan
IPTEKS untuk
teknologi tepat
diseminasi dan
dan
peningkatan
guna
pemanfaatan
pemanfaatan 2) Potensi
produktivitas
teknologi
sumber daya
2) Inovasi
sumberdaya
tepatguna
serta akses
teknologi tepat
yang
2) Pengelolaan,
pasar untuk
guna untuk
berkeadilan dan
pemanfaatan
meningkatmeningkatkan
berkelanjutan(n
sumberdaya yang
kan
produktivitas
elayan, petani,
berkeadilan dan
produktivitas
dannilai tambah
pekebun)
Berkelanjutan
dan nilai
usaha mikro,
belum terkelola
(nelayan, petani,
tambah
menunjang
secara optimal
pekebun)
nafkah ganda,
3) Akses pasar
3) Akses pasar yang
dan diversifikasi
yang kurang
adil, revitalisasi
usaha
berpihak
pasar tradisional
3)
Pengelolaan
kepada petani
dan zoningpasar
sumberdaya
moderen
berbasis
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masyarakat
4) Kolaborasi
pengelolaan
sumberdaya
5) Kolaborasi sains
dan
pengetahuan
lokal dalam
pengelolaan
sumberdaya
6) Konflik
petani/nelayan/p
ekebun/hutan/pe
rtambangan
dengan
pengelola
kawasan
konservasi
7) Konflik
masyarakat/
petani/nelayan/p
ekebun/hutan/pe
rtambangan
dengan sektor
lain(pariwisata,
tambang,
industri, dsb)
8) Penjaminan
akses
pemanfaatan
sumberdaya
berbasis
keberlanjutan
9) Model
perekonomian
mikro/koperasiy
ang tepat
10) Kajian pola
persaingan dan
kemitraan
antarapasar/tok
o moderen dan
tradisional
11) Kajian
revitalisasi
pusat-pusat
kegiatan
ekonomi
tradisional
12) Kajian jalur
distribusi yang
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berkeadilan
13) Kelembagaan
pemasaran
yang adil
14) Sistem
proteksi dari
produk impor
2) Model
Potensi
Sistem penyesuaian 1) Off-fishing, 0fffarm
Pemberdaya sumberdaya
waktu dan
employment
an Wanita
wanita belum
pemberdayaan
2) Penguatan
diberdayakan
wanita
lembaga
secara optimal
pemberdayaan
wanita
3) Sistemadjust Kemiskinan dan PositifDevian(PD) 1) Best practies:
keluar
ment keluar kemandirian
menemukan jalan
kemiskinan,
dari
keluar kemiskinan
kasus-kasus
kemiskinan
dan kemandirian
nelayan, petani,
pekerja kota,
perkebunan, dll.
1) Model efektif
4) Model
Pemberdayaan
Open
kelompok dan
pelatihan
masyarakat
spacetechnology
identifikasi
dan
miskin
(OST) dalam
model
pemagangan
pemberdayaan
penyadaran
untuk
kemiskinan
masyarakat
kemiskinan
miskin melalui
OST
1)
Systematicrevie
5) Model dan 1) Pemberdayaan 1) Riset-riset aksi
w terhadap
sistem
masyarakat
sesuai usulan dan
reforma agraria
pemberdayaa miskin ditinjau
kebutuhan nasional
2) Pemanfaatan
n masyarakat
dari konteks
2) Kewirausahaan
dan penguasaan
miskin
akar
sosial untuk
sumber daya
permasalahan
mengatasi
alam
dan potensi
kemiskinan
sumber daya
3) Ketimpangan
alam
struktur agrarian
penyebab
kemiskinan
4) Kemiskinan
masyarakat pesisir
5) Model bisnis
wirausaha sosial
anti kemiskinan
6) Perluasan Undangundang pokok
agrarian
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7) Land use mapping
8) Pengelolaan lahan
tidur
6) Model
Potensi
Sistem penyesuaian 3) Off-fishing, 0fffarm
Pemberdaya sumberdaya
waktu dan
employment
an Wanita
wanita belum
pemberdayaan
4) Penguatan
diberdayakan
wanita
lembaga
secara optimal
pemberdayaan
wanita
1) Best practies:
7) Sistemadjust Kemiskinan dan PositifDevian(PD)
keluar
ment keluar kemandirian
menemukan jalan
kemiskinan,
dari
keluar kemiskinan
kasus-kasus
kemiskinan
dan kemandirian
nelayan, petani,
pekerja kota,
perkebunan, dll.
1) Model efektif
8) Model
Pemberdayaan
Open
kelompok dan
pelatihan
masyarakat
spacetechnology
identifikasi
dan
miskin
(OST) dalam
model
pemagangan
pemberdayaan
penyadaran
untuk
kemiskinan
masyarakat
kemiskinan
miskin melalui
OST
1) Systematic
9) Model dan
1) Pemberdayaan 1) Riset-riset aksi
review terhadap
sistem
masyarakat
sesuai usulan dan
reforma agraria
pemberdayaa
miskin ditinjau
kebutuhan
2)Pemanfaatan
n masyarakat
dari konteks
nasional
dan penguasaan
miskin
akar
2) Kewirausahaan
sumber daya
permasalahan
sosial untuk
alam
dan potensi
mengatasi
sumber daya
kemiskinan
alam
3) Ketimpangan
struktur agrarian
penyebab
kemiskinan
4) Kemiskinan
masyarakat
pesisir
5) Model bisnis
wirausaha sosial
anti kemiskinan
6) Perluasan
Undang-undang
pokok agraria
7) Land use
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mapping
8) Pengelolaan lahan
tidur
II. Tema: Perubahan Iklim dan Keragaman Hayati
Pertanian,
1) Kerusakan 1) Penurunan
1) Pengembangan
Kehutanan,
Daerah
fungsi
Restorasi
Agrometerolo
Aliran
KawasanDAS
KawasanDAS
gi, Perikanan,
Sungai
2) Penurunan
2) Pengembangan
Multidisiplin 2) Peningkatan
ketersediaanairb
Teknologi
Frekwensi
agi
pemanfaatan
dan
pengembangan
airyang lebih
Intensitas
Kekeringan
pertanian
efisien
3) Penurunan 3.
3.
Kualitas Air
Tanah

Perikanan,
1) Kelangkaan Potensi dan
Pertanian,
biodiversitas pengembangan
Kehutanan,
2) Diversifikasi biodiversitas
Sulawesi
Bioteknologi,
fungsi
Multidisiplin
biodiversitas Tenggara belum
dikelola secara
optimal

1) Domestikasi
spesies liar (flora
dan fauna)
2) Pengembangan
Teknik
Penangkapan
Ikan ramah
lingkungan
3) Pelestarian
keragaman hayati
4) Pelestarian
pemanfaatan dari
fungsi tanaman
dan
hewanyangtelah
dikenal secara
tradisional (Obat
dan, material
baru dalam
industri)
5) Pengembangan
bahan/material
untuk
optimalisasi
fungsi
biodiversitas

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

1) Pengembangan
Teknik Restorasi
kawasan DAS
2) Kajian sosial
ekonomi DAS
3) Pengelolaan
erosi, banjir, dan
longsor
4) Pengembangan
Teknologi
pemanfaatan
(pengolahan dan
pengelolaan) air
yang lebih
efisien
5) Manajemen
pemanfaatan air
6) Pengembangan
Teknik Pertanian
hemat air
1) Usaha-usaha
domestikasi
spesies liar yang
kurang
terlindungi
2) Pengembangan
metode
penangkapan
ikan ramah
lingkungan
terhadap pola
migrasi ikan.
3) Pengembangan
berbagai
teknologi dalam
rangka
pelestarian
keragaman hayati
4) Konservasigeneti
ka in situdan
exsitu
5) Kajian komunitas
26

Pertanian,

1) Penurunan

Penurunan

6) Pengembangan
khusus: manusia,
bio- indikator
hewan, dan
(terhadap
tumbuhan.
dampak
6) Optimalisasi
perubahan iklim)
pemanfaatan
fungsi tanaman
dan hewan yang
sudah dikenal
secara tradisional
7) Peningkatan
HAKI atas
biodiversitas
langka
8) Berbagai macam
Pemanfaatan
alternatif dari
fungsi tanaman
dan hewan
(pengembangan
bidang farmasi,
kimia material,
bahan/
medium/penduku
ng nanoteknologi
9) Pemanfaatan
bahan(kayu, non
kayu, limbah
pertanian
hayati,non hayati
menjadi material
komposit dan
nanokomposit
10) Kajian tentang
flora maupun
fauna sebagai
indikator
terjadinya
perubahan
iklim
11) Konservasi
terhadap bioindikator (flora
dan fauna)
1) Strategi
1) Pengembangan
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Kehutanan,
Perikanan,
Multidisiplin

Perikanan,
Kelautan,
Multidisiplin

produksi
Produksi
Pertanian dan pertanian dan
perikanan akibat
perikanan
pengaruh
perubahan iklim

1) Degradasi
Biota laut

III. Tema: Energi Baru dan Terbarukan
Multidisiplin Keterjaminan Menurunnya
keberlanjutan tingkat produksi
penyediaan
energi dari minyak
energi nasional bumi

mengatasi
penurunan
produksi
pertanian (arti
luas) akibat
perubahan iklim

teknologi akibat
perubahan iklim
terhadap
produksi
pertanian dan
perikanan
2) Pengembangan
model adaptasi
komoditas
pertanian dan
perikanan
terhadap
perubahan iklim
1) Assessments
1) Assessments
terhadap fungsi
terhadap fungsi
ekosistem karang,
ekosistem
seagrass,
karang, sea
mangrove dan
grass, mangrove
ikan
dan ikan
2) Inventarisasi
2) Penyebaran
status, konservasi
biota laut
dan restorasi
tertentu di
potensi biota laut
perairan Sultra
3) Konservasi in
situ dan exsitu
biota laut

Diversifikasi energi 1) Pengembang
menggunakan energi
an teknologi
terbarukan
pembangkita
(Bioenergi)
n biogas dari
bahan
tumbuhan
(bukan
kotoran
hewan)
2) Pengembang
an teknologi
energi
pedesaan

IV. Tema: Ketahanan dan Keamanan Pangan
Ilmu Tanah,
1) 1) Produksi
Peningkatan
1) Pemenuhan
Agronomi,
volume impor
kebutuhan
Proteksi
bahan pangan
pangan asal
Tanaman,
pokok Indonesia
tanaman(padi,
Teknologi
jagung,
Pertanian,
kedelai, dan
Peternakan,
hortikultura)da
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1) Pemetaan
kemampuan
wilayah
dalam
memproduksi
bahan pangan
berkelanjutan
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Perikanan,
Klimatologi,
Hidrologi
Kehutanan,
Sosial
Ekonomi
Pertanian,
Pemuliaan

n hewan
(ternak dan
ikan)

2) Peningkatan
kualitas
produksi,
keamanan dan
kehalalanpanga
n asal tanaman
dan hewan
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2) Pemuliaan
tanaman
toleran
terhadap
kondisi
abiotik dan
biotic
3) Teknologi
untuk
peningkatan
mutu genetik
ternak dan
ikan
4) Teknologi
untuk
peningkatan
kesehatan
hewan dan
produkhewan
i untuk
mendukung
ketahanan
dan
keamanan
pangan
5) Teknologi
untuk
penyediaan
bahan pakan
lokal untuk
ternak dan
ikan
6) Penerapan
teknologi
untuk
pengelolaan,
pemanfaatan
dan
pelestarian
plasma nutfah
asli Indonesia
1) Pengembangan
metodedeteksi,
pengawasan dan
pengendalian
yang akurat
terhadap bahanbahan
berbahaya(kimia
,biologi dan
29

2)

3)

4)

3)

1)
a. Penyusutandan
keterbatasan
lahan dan air
untuk pangan
b. Pengembangan
teknologi
pemanfaatan 2)
lahan marginal

3)

4)

5)
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fisik) dalam
produk asal
tanaman dan
hewan/ikan
Pengembangan
teknologiproduk
si pangan ramah
lingkungan
(biodiversityfriendly,
organicfarming)
Pengembangan
metoda
autentikasi
cemaran bahan
haram pada
produk pangan
Pengembangan
bahan pangan
(ingredients)
dan bahan
tambahan (food
additives) yang
aman dan halal
Pemetaan
kesesuaian
komoditas
tanaman pangan,
ternak, dan ikan
pada lahan-lahan
marjinal
Karakterisasi
identifikasi dan
inventarisasi
lahan potensial
untuk perluasan
tanaman pangan
Teknologi
pemanfaatan
lahan marjinal
untuk pertanian
pangan
berkelanjutan
Integrasi faktor
agroekologi dan
sosial ekonomi
lahan pertanian
pangan
Penerapan
teknologi
produksi padi
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dan palawija
hemat air
1) Pengembangan
Pencegahan
metode
penularan
pengawasan
penyakit hewan
pengendalian
ternak dan ikan
dan pencegahan
terhadap
penyakit
kesehatan manusi
menular asal
hewan/ikan
5) Adaptabilitas
1) Pengembangan
kalender tanam
tanaman
berbasis pada
budidaya yang
perubahan iklim
rendah
terhadap
perubahan iklim 2) Pengembangan
varietas unggul
(padi, jagung,
kedelai, sawit)
yang toleran
terhadap
cekaman biotik
dan abiotic

4)

6) Kualitas
genetik
tanaman tropis
banyak yang
masih rendah

7) Keterlibatan
budayalokal
dalam transfer
teknologi

8) Produktivitas
air tanaman
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1) Peningkatan
mutugenetik
tanaman
pangan,
hortikultura,
perkebunan
melaluiconve
ntional
breeding atau
melalui
teknologi
DNA
1) Penelitian
tentang kearifan
lokal dalam
kaitannya
dengan
budidaya
tanaman pangan
1) Efesiensi
pemanfaatan air
tanaman pada
berbagai jenis
tanah
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2) Water food
print untuk
berbagai
komuditi
tanaman

Pertanian,
Teknologi
Pertanian,
Teknologi
Pangan
Sosial
Ekonomi
Pertanian,

2) Distribusi

3) Manajemen
adaptif dalam
produksi pangan
1) Stok kebutuhan 1) Menjaga stabilitas 1) Sistem informasi
bahan pangan
pasokan pangan
ketersediaan
tidak stabil
dan harga, serta
pangan
2) Fluktusai harga
peningkatan akses 2) Kajian
bahan pangan
rumahtangga
penguatan
sangat tinggi
terhadap pangan
kelembagaan
apalagi
dibidangproduk
menjelang hari
sidanpemasaran
raya
pangan
3) Akses rumah
3) Kajian
tangga terhadap
pengembangan
pangan masih
kebijakan dan
rendah
informasi
sistimagribisnis
pangansecara
vertikal(pusatdaerah) dan
horizontal
(lintas pelakudi
daerah,
antardaerah dan
global
4) Pengembangan
teknologiskalak
eciluntuk
meningkatkan
nilai tambah
produk
pertanian
sebagai
produkantaraata
u produk akhir
5) Sistem
cadangan
panganwilayah
berbasis rumah
tangga
6) Kajian model
pemberdayaan
masyarakat
untuk
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keberlanjutan
matapencaharia
n dan
peningkatan
dayabeliterhada
p pangan
7) Praktekpraktekyangbaik
dalam distribusi
dan ritel pangan
Ilmu Tanah, 3)Diversifikasi 1) Pengembangan 1) Diversifikasi
1) Peningkatan
Agronomi,
Pangan
potensi bahan
konsumsi pangan
eksplorasi,
Proteksi
pangan berbasis
berbasis sumber
pembudidayaan
Tanaman,
sumber daya
daya lokal
dan
Peternakan,
lokal
pemanfaatan
Perikanan,
bahan pangan
Klimatologi,
non
Hidrologi
konvensional
Kehutanan,
4) Pasca Panen 1) Penurunan
1) Substitusi bahan 1) Eksplorasi
Sosial
umbidan
ketergantungan
baku industri
Ekonomi
umbian,kacangKonsumsi
terhadapgandu
dengan produk
Pertanian,
kacangan, dan
myang
lokal berkualitas
Pemuliaan,
serealia inferior
berlebihan dan
tinggi
Teknologi
sebagai
ketergantungan 2) Pengembangan
Hasil
pengganti
terhadap bahan
produk pangan
Pertanian,
gandum
baku impor
non terigu bernilai
Teknolohgi
2) Pengembangan
komersial
Hasil Ternak,
teknologi
3) Pengembangan
Teknologi
pengolahan
teknologi
Hasil
bahan untuk
sederhana tepat
Perikanan
industri pangan
guna untuk
berbahan baku
pengolahan bahan
lokal
pangan skala
industri
3) Rancang bangun
pengolahan
bahan baku
industri pangan
yang sederhana
dan aplikatif
bagi petani dan
perajin untuk
menghasilkan
produk sesuai
spesifikasi
industri
4) Pengembangan
produk pangan
non terigu yang
sesuai dengan
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preferensi
konsumen
domestik
5) Peningkatan
citra pangan
tradisional non
terigu
1) Pengembangan
1) Eksplorasi
2) Peningkatan
bahan lokal
bahan lokal
keamanan
sebagai bahan
sebagai
pangan produk
pengawet
alternatif
impor, ekspor,
alternatif
bahankimia
dan produk
berbahaya
IRTP (Industri 2) Pengembangan
metode deteksi
2) Eksplorasi
Rumah Tangga
cepat keamanan
bahan
Pangan)
bahan pangan
tambahan
3) ingkatan
makanan yang
keamanan
aman bagi
pangan produk
kesehatan dan
impor, ekspor,
sesuai
dan produk IRTP
spesifikasi
(Industri Rumah
industri
Tangga Pangan) 3) Pengembangan
indikator
kerusakan
makanan/bahan
pangan yang
sederhana
4) Pengembangan
deteksi cepat
cemaran
mikrobia
5) Pengembangan
deteksi cepat
bahan kimia
berbahaya dan
mikroba
pathogen dalam
produk pangan
6) Peningkatan
kesadaran mutu
dan keamanan
pangan pada
konsumen
3) Pengurangan
susut pasca
panen dan
peningkatan

1) Pengembangan
alsintan pasca
panen
2) Pengembangan
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1) Peningkatan
efisiensi
teknologi
penanganan
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mutu produk
pertaniansegard
an pangan
olahan

teknologi untuk
meningkatkan
kualitas produk
pasca panen

4) Kebutuhankons 1) Pengembangan
pangan
umenakan
fungsional
pangan
berbasis pangan
fungsional dan
lokal
pangan baru

1) Pengembangan
5) Peningkatan
teknologi
nilai tambah
agroindustri
hasil
pasca panen
pertaniandengan
2) Peningkatan
mengolah
kualitas produk
menjadi produk
olahan
lanjutan
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pascapanen
2) Pengembanga
n alsintan
pascapanen
3) Teknologi
penanganan
pascapanen
produk segar
hasil pertanian
sehingga
mampu
bersaing
dengan
produk impor
4) Teknologi
untuk
meningkatkan
mutu produk
pangan olahan
sehingga
mampu
bersaing
dengan
produk impor
1) Penentuan
korelasi antara
genetika
manusia dan
makanan yang
dikonsumsi
2) Pengembangan
pangan
fungsional
berbasis bahan
baku lokal
3) Pengembangan panganuntu
1) Rancangbangun
dan teknologi
produksi sektor
hilir pangan
hasilperkebuna
n(seperti kopra,
kakao,kopi,
sawit, dll)
2) Pengembangan
agroindustri
pedesaan
berbasis
komoditas
lokal untuk
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peningkatan
dayabeli
masyarakat.
6) Peningkatan
1) Pengembangan
1) Kajian rekayasa
kuantitas dan
model untuk
sosial
kualitas
meningkatkan
pengembangan
konsumsipanga
kesadaran
sistemperubahan
n untuk
pentingnya
perilaku dan
mengatasi
mengkonsumsi
kelembagaan
rumah
pangan secara
dalampembangu
tanggarawan
proporsional dan
nan ketahanan
pangan
berkualitas
pangan
2) Pengembangan
dankeamanan
berbagai produk
pangan
bahan makanan 2) Kajian rekayasa
(diversifikasi
sosial dan
produk pangan)
kebijakan untuk
yang menjadi
percepatan
preferensi
implementasi
masyarakat
program
3) Model antisipasi
diversifikasi
rawan pangan.
pangan
3) Kajian faktor
determinan
kerawanan
pangan rumah
tangga dan
kurang gizi serta
implikasi
kebijakan dan
program
4) Kajian
pengembangan
model sistem
kewaspadaan
ketahanan
pangan dan
deteksi
keamanan(dan
kehalalan)
pangan
5) Diversifikasi
produk olahan
berbasis bahan
baku di sekitar
rumah dan
pekarangan
yang berdaya
awet tinggi
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6) Pengembangan
teknologi
sederhana dan
aplikatif berbasis
bahan baku
sekitar rumah
dan pekarangan
yang berdaya
awet tinggi.
5) Kelembaga- Pengaruh
1) Peningkatan
2) Kajian pengaruh
an
kebijakan makro
peran dan fungsi
kebijakan fiskal,
terhadap
kelembagaan
moneter dan
kinerjaketahanpan
yang berkaitan
perdagangan
gan (kebijakan
dengan program
terhadap kinerja
fiskal, moneter,
ketahanan pangan
ketahanan
tata niaga,
pangan
peraturan
3) Kajianperaturan
perundangperundangan
undangan,
untuk
foodestate,dll)
peningkatan
kinerja
ketahanan
pangan
4.1.2. PROGRAM PENELITIAN BIDANG ILMU MIPA
Kompetensi/
Isu-isu
keahlian/
Strategis
Keilmuan
Biologi,
Energi baru
Fisika,
dan
Kimia,
terbarukan
Matematika

Konsep
Pemikiran
- Ketergantunga
n yang sangat
tinggi terhadap
sumber energi
dari fosil.
- Beragam dan
banyaknya
SDA Sulawesi
Tenggara yang
dapat dijadikan
sumber energy
baru.
- Efisiensi
penggunaan
Sumber Energi
yang sudah ada
dan sumber

Pemecahan
Masalah

Topik Riset
yang
Diperlukan
Kajian
sistem
- Pemanfaatan
pembangkit daya
sumberdaya air
dalam skala kecil Kajian
dan menengah.
pemanfataan
- Pemanfaatan
energi
energi dari arus
gelombang dan
dan gelombang
angin sebagai
laut.
sumber energi
baru
- Pemanfaatan
energi angin,
Panas Bumi
pengembangan.
(geothermal)
- Pemanfaatan sel Kajian
surya dan DSCC pembangkit
fuel cel.
Mikrohidro
- Pemanfaatan
Fungsionalisasi
potensi energy
bahan alam
panas bumi.
sebagai converter
- Pengembangan
energi surya
bioetanol dalam
Mencari bentuk
rangka pencarian sel elektrokimia
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energy baru.

Kebumian,
perubahan
iklim dan
pelestarian
lingkungan

- Rencana
pemerintah
untuk
menjadikan
Sulawesi
Tenggara
sebagai
Kawasan
Ekonomi
khusus
pertambangan
- Pengoptimalan
dalam
eksplorasi
bahan tambang.
- Minimalisasi
resiko
pertambangan
melalui :
evaluasi
cadangan
sumber daya
batuan dan
mineral,
mitigasi
bencana, efek
terhadap
lingkungan.
- Pemanfaatan
dan
pemeliharaan
SDA hayati
untuk menjaga
keseimbangan
lingkungan
hayati dan non
hayati.
- Peningkatan
nilai ekonomi
dari SDA lokal

bahan bakar
baru.
- Pengoptimalan
sistem efisiensi
dan efektifitas
penggunaan
energi
(pengembangan
management
energi) yang ada.
- Perlu adanya
riset untuk
mengoptimalkan
pemanfaatan
potensi
kebumian berupa
cadangan sumber
daya mineral dan
batuan secara
efektif dan
efisien.
- Perlu kajian
potensi bencana
kebumian.
- Perlu adanya
pengembangan
aplikasi system
pakar (expert
system)
berdasarkan data
satelit
penginderaan
jauh/remote
sensing dengan
GIS serta
penggunaan alatalat penyelidikan
kualitas air,
struktur tanah
berupa soil test,
booring,
kronologi
rekaman iklim
pada batuan,
tanah, dan
tumbuhan, serta
resonansi
gelombang
elektromagnetik.
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sebagai
penyimpan
energi
Kajian bioenergi
Kajian
model
pengelolaan
energi lama dan
terbarukan

Pengembangan
model
Geodinamika
Pengembangan
model cadangan
potensi sumber
daya batuan dan
mineral
Pengembangan
model mitigasi
bencana
kebumian
Pengembangan
aplikasi system
pakar untuk
penentuan
perubahan iklim
Pengaruh iklim
pada system dan
fungsi
lingkungan
Pencemaran
lingkungan
pertambangan
Pengelolaan
biodiversity
tumbuhan lokal
Pemanfaatan
alternative dari
fungsi tanaman
dan hewan yang
telah dikenal
secara tradisional
Geologi,
geofisika
Tanaman lokal
untuk obat
Pemurnian aspal
alam Buton dan
aplikasi baru
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Sulawesi
Tenggara

- Perlu adanya
kajian atas daya
dukung dan daya
tampung
lingkungan
untuk menjamin
dan
mengarahkan
agar kegiatankegiatan yang
menyertai
kebijakan
pembangunan
pada kawasan
ekonomi khusus
pertambangan
tidak ikut
meberikan
tekanan pada
lingkungan
hidup.
- Perlu adanya
kajian terhadap
keragaman
hayati Sulawesi
Tenggara serta
pengembangann
ya, sehingga
dapat
meningkatkan
nilai ekonomi
dari SDA hayati
tersebut, seperti
tanaman obat
tradisional.
- Harus ada
pelestarian
terhadap
biodiversity
Sulawesi
Tenggara .

Pencarian
mineral potensial
untuk
pertambangan
Penataan
lingkungan
perkotaan
Aplikasi GIS
dalam evaluasi
perubahan
morfologi kota di
Prov.Sultra
Aplikasi material
bangunan
terhadap
pengaruh iklim
Inovasi Alternatif
material
bangunan dari
bahan dasar
tanaman
Keberlangsungan
dan ketercukupan
penyediaan air
tanah

4.1.3. PROGRAM PENELITIAN BIDANG ILMU KESEHATAN
Kompetensi/
Isu-isu
keahlian/
Strategis
Keilmuan
Kesehatan :
Sindroma
Farmasi,
Metabolik dan
Kedokteran,
Penyakit Tropis

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
Masalah

- Kecenderungan - Adanya
peningkatan
informasi
prevalensi
tentang
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Topik Riset
yang
Diperlukan
- Inventarisasi
penyakit
tropis yang
39

Kesehatan
Masyarakat,
Ilmu-ilmu
dasar :
Mikrobiologi,
Kimia Bahan
Alam,
statistic dll.

Pemanfaatan
Bahan Obat
Alami

sindroma
metabolik
akibat gaya
hidup seperti
akibat pola
makan dan
inaktivitas serta
faktor lain :
diabetes,
hipertensi dll.
- Kenaikan
prevalensi
penyakit tropis
seperti penyakit
yang
disebabkan
oleh virus
(demam
berdarah,
cancer), bakteri
(TBC) dan
penyakit parasit
(cacing,
malaria dan
lain-lain) serta
adanya
resistensi
terhadap obatobat tertentu.
- Sindroma
Metabolik dan
Penyakit Tropis
sejak dulu
sudah ada,
mereka dapat
bertahan hidup,
meskipun
belum
ada/banyak
dokter atau
rumah sakit
seperti
sekarang.
Mereka
menggunakan
bahan obat
alami untuk
mengatasi
masalah
kesehatannya.

penyakit yang
disebabkan
oleh sindroma
metabolic dan
penyakit tropis
di Sulawesi
Tenggara.
- Pembentukan
pola hidup
masyarakat
sesuai dengan
lingkungan
mereka.

umum
diderita
masyarakat
di Sulawesi
Tenggara.
- Masalah gizi
(gizi buruk
dan
kelebihan
gizi).
- Membangun
pola hidup
gizi
seimbang di
masyarakat.
- Pencegahan
timbulnya
penyebab
penyakit
tropis.

- Informasi
tentang bahan
obat alami
(hewan dan
atau
tumbuhan)
yang biasa
digunakan oleh
masyarakat.
- Kajian ilmiah
dari tiap bahan
obat alami
tersebut.
- Formulasi
bahan obat
alami,
sehingga dapat
dikomersilkan.
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- Inventarisasi
tanaman
obat
tradisional
untuk
penyakit
tropis di
Sulawesi
Tenggara.
- Kajian bahan
obat
tradisional
untuk
Penyakit
Tropis di
Sulawesi
Tenggara
(senyawa
aktif,
observasi
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Manajemen
Kesehatan dan
Keselamatan

Penilaian Resiko
Kesehatan dan
Keselamatan

klinis, uji
praklinis dan
uji klinis)
Angka penyakit,
- Perlunya
- Identifikasi
kecelakaan dan
informasi
budaya
kematian masih
aktifitas
menjaga
tetap tinggi
kesehatan,
kesehatan
bahkan dalam
meliputi
oleh
jenis penyakit dan
intervensi,
masyarakat
kecelakaan
pelayanan dan
dan petugas
tertentu masih
kebijakan
kesehatan.
cukup tinggi.
kesehatan dan
Oleh karena itu
keselamatan, - Upaya
upaya mengetahui
pencegahan
menjaga
faktor-faktor
dan
keselamatan
yang berkaitan
penatalaksana
pasien oleh
dengan kejadian
an penyakit,
masarakat
berbagai masalah
kejadian dan
dan petugas
kesehatan dan
pencegahan
medis rumah
keselamatan serta
kecelakaan,
sakit.
sistem manajemen
keselamatan
kesehatan
pasien dan
- Perbaiakan
memerlukan
publik,
manajemen
penelitian
manajemen
kesehatan
seksama dari
resiko
dan
berbagai ilmu
kesehatan dan
keselamatan
yang terdapat
keselamatan
oleh petugas
dalam rumpun
serta
kesehatan
ilmu kesehatan.
manajemen
pemeliharaan
kesehatan.
- Pembenahan
sektor
pelayanan
kesehatan
pada bentuk
promotif,
pencegahan
dini dan
komplikatif,
kuratif dan
rehabilitatif
Penilaian resiko
Informasi faktor- - Kajian
kesehatan dan
faktor resiko
kosentrasi
keselamatan akan terhadap
logam berat
sangat membantu kesehatan dan
dalam cairan
dalam menyusun keselamatan,
tubuh dan
desain
serta potensi dan
keluhan
manajemen,
besaran resiko
kesehatan
promosi,
penyakit/
pekerja
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pencegahan,
pengobatan dan
lain-lain.

kecelakaan,
dapat membantu
dalam
mengendalikan
faktor-faktor
tersebut .

tambang
emas

4.1.4. PROGRAM PENELITIAN BIDANG ILMU KEPENDIDIKAN

Isu Strategis

1. Rendahnya
mutu,
akses dan
pemerataan
pendidikan
(secondary
& tertiary
level –
MDGs):

Konsep/Pemikiran/
Solusi/
Pemecahan

1. Peningkatan
pemerataan dan
kualitas
pendidikan di
semua lapisan
masyarakat.
Pemerataan akses
dan peluang untuk
mendapatkan
pendidikan tinggi;
2. Pengurangan gap
antara skill yang
diajarkan di
lembaga
pendidikan
dengan kebutuhan
lapangan kerja;
1. Teknologi
1. Memberdayakan
untuk
teknologi open
pengentasan
source untuk
kemiskinan
meningkatkan
(Pro Poor
daya saing bangsa,
Technology)
diutamakan untuk
masyarakat di
pedesaan melalui
sarana desa pintar
(BTIPKemKomInfo)
Budi pekerti
1. Membangun
kurang baik
integritas diri
2. Pendidikan
berbasis karakter

Topik Penelitian Yang
Diperlukan
1. Spirit Filantrofi
pendidikan bagi anak
kurang mampu;
2. Model life skill
education;
3. Model kerjasama antara
lembaga pendidikan
dengan dunia usaha;
4. Sensitivitas gender
dalam peningkatan
kualitas pendidikan;

1. Pengembangan Sarana
pembelajaran secara
elektroniks (eLearning), sesuai
dengan budaya,
kemampuan, dan
kebutuhan lokal.
2. Delivery e-learning ke
pedesaan

1. Pengaruh
liberalisasi/individualisas
i terhadap sikap mental
seseorang
2. Pengaruh model
pendidikan terhadap
sikap, mental, dan
perilaku
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Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan
Yang
Dibutuhkan
Pendidikan,
sociology,
psikologi,
technology
pendidikan

Ilmu
Komputer/Infor
matika, Sistem
Informasi,
Teknik Elektro,
Matematika
dan multi
disiplin
penunjang
domain
penelitian
Filsafat
Pendidikan
Kewarganegaraan
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Tingginya
tingkat
pengangguran
intelektual

Rendahnya
moralitas
akademik

1. Peningkatan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan tinggi
berbasis
enterpreunership

1. Pengembangan
Budaya Akademik
yang etis dan
berwibawa
2. Menumbuhkemba
ngkan semangat
dan nilai-nilai
keagamaan

Terkikisnya 1. Membangun
rasa
karakter bangsa
nasionalism
dengan
e dan
menanamkan cinta
terjadinya
tanah air dan
erosi
reinternalisasi
ideologi
ideologi
kebangsaan
kebangsaan

Masalah
kemiskinan
yang bersifat
struktural
(Kebijakan
pemerintah
dan
perundangundangan)

1. Kebijakan makro
yang kondusif utk
mengurangi
kemiskinan

1. Pengembangan model
pembelajaran untuk
mengatasi pengangguran
intelektual
2. Pengembangan
transferable knowledge
and skills
3. Internalisasi “jiwa
wirausaha”
1. Pengembangan model
Budaya Akademik di PT
yang berorinetasi pada
peningkatan moralitas
sivitas akademik (kultur,
suasana, kualitas tata
kehidupan, serta tradisi
akademik yang
universal)
2. Kajian tehadap
kurikulum keagaaman di
PT
1. Penggalian ilmu
pengetahuan dan kearifan
lokal
2. Upaya dan model
penanaman ideologi
nasional dan semangat
kebangsaan
3. Pemahaman nilai
kolonialisme dan postkolonialisme
4. Kajian diminising
ideologi kebangsaan
Kajian aspek: ekonomi,
Pendidikan, kelembagaan,
peraturan perundangan
untuk mendukung
kebijakan makro
pemerintah dalam
pengentasan kemiskinan
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Pendidikan
Sosiologi
Antropologi
Filsafat

Pendidikan
Antropologi
Humaniora
Sosiologi
Teknologi

Pendidikan
Manajemen
SDM
Sosiologi
Psikologi
Teknologi

Ilmu ilmu
sosial,
pendidikan,
pemerintahan
dan hukum
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4.1.5. PROGRAM PENELITIAN BIDANG ILMU TEKNIK
Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan
TEKNIK
(Teknik
Mesin,
Teknik
Elektro,
Teknik Sipil,
Teknik
Arsitektur,
Teknik
Informatika)

Isu-Isu
Strategis

Konsep
Pemikiran

Keterjaminan
dan
keberlanjutan
penyediaan
energi nasional
(Energi
Terbarukan)

Memanfaatkan
energi bumi /
sumber daya
alam, dalam
rangka
penemuan dan
peningkatan
energi

Pengelolaan
sumber daya
energi yang
belum optimal
Kebutuhan
Material Maju
dalam energi
terbarukan

Perbaikan
Sistem
Manajemen
Energi
Pengurangan
dampak
lingkungan
terhadap
penggunaan
energi

Ekosistem kota Perlindungan
dan pelestarian
fungsi
lingkungan
hidup belum
menjadi
prioritas

Pelestarian
bahan baku
lingkungan

Pemecahan
Masalah
Diversifikasi
energi :
- Panas bumi
- Bioenergi
- Sinar
Matahari
- Aliran dan
Terjunan Air
(Hidro)
- Angin
- Gerakan dan
Perbedaan
Suhu lapisan
laut
Melakukan
kajian model
pengelolaan
energi
Inovasi
material
pendukung
pemanfaatan
sumber daya
energi

Pemanfaatan
teknologi dan
material dalam
Penataan dan
perencanaan
lingkungan /
ekosistem

Menjaga
Penemuan
keberlangsungan alternatif
ketersediaan
bahan baku
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Topik Riset
yang
Diperlukan
- Kajian sistem
pembangkit daya
- Kajian
pembangkit
Mikrohidro
- Listrik tenaga
angin untuk
masyarakat
pesisir

- Kajian model
pengelolaan
energi lama dan
terbarukan
- Kajian Bahan
penyerap gas
buang kendaraan
- Bahan ringan
untuk konstruksi
rumah
- Material nano
untuk pertahanan
- Material
magnetik
- Penataan
lingkungan
perkotaan
- Aplikasi GIS
dalam evaluasi
perubahan
morfologi kota di
Prov.Sultra
- Aplikasi material
bangunan
terhadap
pengaruh iklim
- Pelestarian bahan
baku lingkungan
- Inovasi Alternatif
material
bangunan dari
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bahan baku
lingkungan
Pelestarian air Pemenuhan
tanah
kebutuhan air
bersih dan
sanitasi
perkotaan dan
pedesaan
Pengembangan Pemanfaatan
sistem
teknologi
Teknologi
informasi untuk
Informasi
kepentingan
masa depan

Studi
Indonesia
pengembangan memerlukan
transpotasi
ide-ide
pemecahan
masalah
transportasi
seperti sulitnya
transportasi,
kecelakaan
transportasi,
penyiapan
infrastruktur dan
pertahanan
negara

Krisis air
bersih dapat
terselesaikan

bahan dasar
tanaman
- Keberlangsungan
dan
ketercukupan
penyediaan air
tanah

Penyediaan
informasi
dalam rangka
kemudahan
penyusunan
dan
pemutahiran
data base,
pemetaan dan
perencanaan
ruang dan
wilayah dan
mitigasi
bencana

- Pengembangan
system informasi
untuk
identifikasi
potensi
geothermal
- Pengembangan
system informasi
geografis untuk
identifkkasi
pusat-pusat
kemiskinan di
Sultra
- Pengembangan
system deteksi
dini mitigasi
bencana
- Pengembangan
sistem
penzoningan
tapak dan
tataguna lahan
melalui GIS
- Pengembangan
Gis perkotaan
- Pengembangan
Gis transportasi

Kajian
infrastruktur
transportasi
dan sistem
moda
transportasi

- Pengembangan
transportasi laut,
darat dan udara
- Analisis system
transportasi
- Kebijakan
Transportasi
- Transportasi
perkotaan dan
pedesaan
- System
Transportasi
Berkelanjutan
- Teknologi
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-

Pengujian
bahan

Pengembangan
Konstruksi
Beton

Pembentukan
standarisasi nilai
bahan baik dari
kuantitas
maupun kualitas

Pengembangan
Konstruksi
Otomotif

Efisiensi dalam
proses
pembangunan
konstruksi
bangunan,jalan
jembatan,
dermaga dan
bangunan air
lainnya
pembangunan
konstruksi
Otomotif

Kajian bidang
ilmu teknologi
rancang
bangun
infrastruktur
kecipta
karyaan

Pengadaan
perumahan yang
sehat, tertata
dengan baik dan
berpihak pada
masyarakat
miskin

Pemberian
jaminan
kualitas
pembangunan
infrastruktur
pekerjaan
konstruksi,
mekanikal dan
elektrikal

-

-

Pengembangan teknologi baru
konstruksi
beton

Transportasi
Material
Perkerasan Jalan
dan jembatan
Pengujian bahan
untuk
infrastruktur yaitu
bahan bangunan,
aspal dan beton
Bahan komposit
Studi peleburan
logam
Korosi
Studi pencarian
material baru
Pengelasan
Pengecoran
Inovasi material
konstruksi beton
Inovasi
pengembangan
kuat tekan, lentur
dan tarik beton

- Kajian Getaran
dan sistem
dinamik
- Kajian Sistem
instrumentasi dan
kontrol
- Inovasi Otomotif
Penemuan
- Model Perancangan
model desain
permukiman padat
dalam
perkotaan
perancangan
- Model Perancangan
dan
permukiman baru
perencanaan
(pengembang)
perumahan dan - Model Prasarana
permukiman
permukiman padat
serta wilayah
kota
darat dan
- Model Prasarana
pesisir
permukiman
pesisir
- Studi dan Desain
Konfigurasi ruang
- Studi dan Desain
Estetika tampilan
bangunan
Penemuan
model dan
konstruksi
alternatif
sparepart
Otomotif

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

46

Pengentasan
Kemiskinan

upaya
pengentasan
kemiskinan
dengan
pemanfaatan
Teknologi

Pengelolaan
Bencana

Lemahnya
sistem
informasi,
investigasi
kerusakan
bencana dan
penanganan
bencana

Penyajian data - Penyajian
base,
Informasi Spasial
peningkatan
Kemiskinan
sumber daya
- Akses Teknologi
dan
dalam
infrastruktur
pengentasan
kemiskinan
- Peningkatan SDM
- Peningkatan
Usaha dengan
teknologi
- Kebijakan makro
kewirausahaan
Peningkatan
- Penyajian Sistem
sistem
Informasi Spasial
informasi dan
Wilayah Rawan
teknologi,
Bencana
pengembangan - Akses Teknologi
pendekatan
dalam Informasi
spasial,
Penanganan
penerapan
Bencana
teknologi lokal - Penerapan
dan tepat guna
Teknologi dalam
upaya
pengurangan
resiko bencana
- Penentuan Status
dan tingkat
bencana
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4.1.6. PROGRAM PENELITIAN BIDANG ILMU HUKUM
Kompetensi/
keahlian/
Keilmuan
Hukum
Perdata, Adat,
Pidana,
Antropologi,
Sosiologi,
Ekonomi,
Kehutanan

Isu-isu
Strategis
Konsep
Akulturasi
Nilai-nilai
hukum adat
berbasis
kerakyatan
terhadap
kelestarian
hutan rakyat
dan reboisasi.

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
Masalah

Pengkajian nilainilai adat
terhadap
kelestarian hutan
rakyat dan
reboisasi.

Mengakomidasi
nilai-nilai
hukum adat
lokal terhadap
kelestarian
hutan.

-

-

-

Hukum
Perdata,
Pidana,
Administrasi,
Sosiologi,
Komunikasi,
Ekonomi,
MIPA, dan
lain-lain

Perlunya
tanggung
jawab social
dan
lingkungan
terhadap
perusahaan
pertambangan
yang
beroperasi di
Sultra

Keberadaan
Perusahaan
Pertambangan
belum
memberikan
dampak yang
signifikan
terhadap
pembangunan di
Sultra

Memberikan
penyadaran
masyarakat atas
hak-hak. Dalam
hal tanggung
jawab social dan
lingkungan oleh
perusahaan
pertambangan
yang beroperasi
di Sultra
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Topik Riset
yang
Diperlukan
Studi nilainilai hukum
adat local
terhadap
penjagaan
kelestarian
hutan
Efektivititas
sanksi pidana,
Undangundang
lingkungan
hidup
terhadap
pengjagaan
kelestarian
hutan
Persepsi
hukum
masyarakat
adat
Sultra
terhadap
pelestarian
lingkungan
hutan
Pemetaan
wilayah
berdasarkan
Zona Area
berbasis
tanggung
jawab social
masyarakat.
Realisasi
system
pelakasanaan
wilayah
pertambangan
berdasarkan
Zona Area
yang
berkeadilan
dan kepastian
hukum.
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Hukum
Perdata,
Administrasi,
Pidana.

Perlindungan
hukum hak
kekayaan
intelektual
bagi pengrajin
khas di Sultra

Hukum
Pidana,
Perdata,
Administrasi,
Antropologi,
Sosiologi,
Kehutanan,
Perikanan,
Ekonomi

Perlunya
Penegakan
hukum di
bidang
korupsi,
lalulintas,
illegal fishing,
illegal loging,
money
loundry, agar
tidak
terjadinya
kerugian
negera

Belum adanya
kesadaran hukum
masyarakat
pengrajin khas
untuk
mendaftarkan
hasil karya
mereka

Memberikan
pemahaman
agar masyarakat
pengrajin dapat
memahami arti
pentingnya
pendaftaran
suatu karya
intelektual
Adanya indikasi
Agar dapat
korupsi
mengetahui
diberbagai bidang penyebab dan
pemerintahan,
penanggulangan
perambahan
korupsi,
hutan, pencurian lalulintas, illegal
ikan, kejahatan
fhising, illegal
trans
loging, money
internasional dan loundry.
pelanggaran lalu
lintas
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-

Persepsi
hukum
pengrajin
khas
terhadap
Hak
Kekayaan
Intelektual.

- Studi
kesadaran
hukum
masyarakat
kawasan
hutan lindung
dan reboisasi
terhadap
penjagaan
kawasan
hutan lestari.
- Efektivitas
UndangUndang
Kehutanan
dalam
kerangka
penegakan
hukum
lingkungan di
Sultra.
- Faktor-faktor
terjadinya
korupsi di
lingkungan
pemerintahan.
- Studi
kesadaran
hukum
masyarakat
terhadap
bahaya
penggunaan
bom ikan
dalam
kawasan
perairan di
Sultra.
- Keberadaan
UndangUndang
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Hukum
Administrasi,
Perdata,
Pemerintahan,
Sosiologi dan
lain-lain

Pelaksanaan
otonomi
daerah yang
efektiv dan
efisien dalam
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dan pelayanan
publik

Keberadaan
otonomi daerah
belum menjamin
mensejahterakan
masyarakat.

Agar dapat
memahami
masalah utama
dalam
pelakasanaan
otonomi daerah.

Transportasi
terhadap
jaminan
keselamatan
barang dan
penumpang di
Sultra.
- Eksistensi
lembaga
legislative dan
eksekutif di
Sultra dalam
menjalankan
fungsinya
menurut
UndangUndang No. 32
Tahun 2004.
- Implementasi
politik
perempuan
dalam
kerangka
penataan
otonomi
daerah
- Faktor-faktor
penghambat
pelaksanaan
otonomi
daerah.

4.1.7. PROGRAM PENELITIAN BIDANG ILMU SOSIAL
Tema: Pengentasan Kemisikinan
Isu strategis

Konsep
pemikiran/solusi/pemecah
an

Topik penelitian
yang diperlukan

I. Masalah
kemiskinan
yang bersifat
structural
antara lain
akibat
kebijakan
pemerintah,
perundangundangan dan
perilaku

1. Kebijakan makro yang
kondusif untuk
mengurangi kemiskinan
2. Mengidentifikasi akar
masalah kemiskinan dari
perspektif kebijakan
3. Meminimalkan
kesenjangan antara
kebijakan strategis
dengan implementasinya

a. Kajian aspek:
ekonomi,
pendidikan,
kelembagaan,
peraturan
perundangan
untuk
mendukung
kebijakan
makro
pemerintah
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Kompetensi
/keahlian/keilmua
n yang
dibutuhkan
Ilmu sosial,
ekonomi ,
pemerintahan dan
hukum
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birokrasi

II. Masalah
social yang
bersifat
sosiokultural
(pemahaman
umuat
beragama
tentang ajaran
agama,
lingkungan
ekologis,
nilai-nilai
budaya dan
nilai-nilai
social)

1. Pemahaman sosio
cultural kemiskinan dan
terobosan yang tepat
pengentasan kemiskinan
berbasis konteks sosio
cultural local
2. Keterkaitan antara
kemiskinan dan
kesenjangan

III. Efektifitas
program
pengentasan
kemiskinan
ditinjau dari
perspektif
ilmu

Menemukan kunci
keberhasilan dan kegagalan
program pengentasan
kemiskinan

pengentasan
kemiskinan
b. Prilaku
birokrasi dalam
menumbuhkan
dan
menghambat
kemajuan
ekonomi
kelompok
miskin
a. Kajian sosio
cultural
kemiskinan
yang
kontekstual
dengan lokalitas
, cultural,
setting,
pengembangan
model program
yang tepat,
(pendekatan,
cara, media,
dsb)
b. Perilaku
keberagaman
dan konflik
keagamaan
c. Kajian tentang
eksklusifisme
d. Kejian
kesenjangabn
dari perspektif
agama,
birokrasi dan
ekonomi
a. Pola perilaku
masyarakat
miskin dan
semua pihak
yang terkait
dengan proses
kemiskinan
(pegawai
pemerintah,
relawan,
petugas
lapangan dll)
b. Mengidentifikas
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Ilmu social,
ekonomi, studi
agama/lintas
agama

Multidisiplin, Ilmu
budaya dan agama,
Ilmu social
(sosiologi,
psikologi dan
komunikasi)

51

i factor-faktor
inti dari
penyebab
kemiskinan,
termasuk
psikologi
ulayat,
psikologi lintas
budaya, sistim
kepercayaan
(adat budaya,
dan agama),
pranata social,
politik dan
ekonomi
c. Pola subsidi
yabg efektif
untuk
kesejahteraan
masyarakat
miskin
IV. Pendampinga Pendampingan program
Kajian system
n Program
penanggulangan kemiskinan
pendampingan
penanggulan yang sesuai dengan aspek
program
gan
lokalitas masyarakat
penganggulanga
kemiskinan
n kemiskinan
secara jangka
yang sesuai
panjang
dengan aspek
lokalitas
masyarakat.
V. Model dan
1. Model intervensi
a. Peta dan
Sistem
kemiskinan melalui
identitfikasi
pemberdayaa
pengembangan
bentuk
n masyarakat
kelembagaan, produk,
kewirausahaa
miskin
pendampingan
n social anti
pendidikan, inclusive
kemiskinan
education, dll.
b. Systematic
2. Riset-riset aksi sesuai
review
usulan kebutuhan
terhadap
nasional
reforma
3. Kewirausahaan social
agrarian
untuk mengatasi
c. Pemanfaatan
kemiskinan
dan
4. Ketimpangan struktur
penguasaan
agrarian penyebab
sumberdaya
kemiskinan
alam
5. Kemiskina masysrakat
d. Pete system
pesisir
pewarisan dan
6. Model bisnis wirausaha
kemiskinan
social anti kemiskinan
skala nasional
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Ilmu social,
psikologi,
manajemenm, dan
ekonomi
(perencanaan
wilayah, ekonomi
pembangunan)

Multidisiplin
( Antropologi,
Sosiologi,
komunikasi,
ekonomi dan
agama)
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7. Land use mampping
8. Pencarian akar maslah
dam solusi kemiskinan

dan
intenasional
e. Kajian-kajian
nilai, cultural,
pemahaman
dan praktik
agama.

Tema : Otonomi Daerah Dan Desentralisasi
Isu strategis

I. Harmoni
Kebijakan
Desentralisasi

Konsep
pemikiran/Solusi/
Pemecahan
1. Pelaksanaan
desentralisasi di
Indonesia terjadi
ketimpangan antar
daerah (sumberdaya
manusia, SDA, fiscal,
ekonomi dll) variasi
karakteristik daerah,
disharmoni kebijakan
propinsi-kab/kota,
konflik pengeloaan
SDA, diperlukan
peningkatan sinergi
kebijakan desentralisasi
dan implementasinya.

2. Keberhasilan ekonomi
daerah selama ini
diukur dengan
berbagai parameter
yang dibauat berbagai
instansi. Diperlukan
ukuran komprehenshif
yang mudah
diterapkan dalam
mengakomodasi
semua parameter
bentukan bersama
instansi

Topik penelitian
yang diperlukan
a. Formulasi
kebijakan
desentralisasi
untuk
merespon
variabilitas
sumber daya
(SDM, SDA
dan
kelembagaan)
antar daerah.
b. Formulasi
sinergi
kebijakan
desentralisasi
lintas sektoral,
dinas,
kementrian.

Kompetensi
/keahlian/keilmuan
yang dibutuhkan
Ilmu sosial, politik,
hukum, ekonomi
adminstrasi,
komunikasi , dll

a. Pengembangan
alternative
parameter
keberhasilan
otonomi
daerah
b. Dampak
Otonomi
daerah
terhadap
perekonomian,
pengelolaan
SDA,
kesejahteraan
masyarakat
dan
lingkungan
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II. Desentralisasi
Fiskal dan
kapasitas

III. Standarisasi
Nasional
bidang
Palayanan

IV. Tatakelola
Pemerintaha
n

1. Transfer fiscal
ditengarai masih
belum cukup untuk
melakukan
pembangunan daerah.
Diperlukan
konsep/model
pemanfaatan dana
yang efisen.
2. Efisensi penggunaan
anggaran juga masih
rendah yang
disebabkan oleh
terbatasnya
insfrastruktur baik
fisik dan non fisik di
daerah.

a. Formulasi
alternaltif
kebikajan
desentralisasi
fiscal untuk
menjamin
ketercukupan
dan efesiensi
modal
b. Evaluasi
terhadap
kebijakan
perimbangan
keuangan
pusat dan
daerah.
c. Kebijakan
daerah dalam
implementasi
undangundang No 28
tahun 2009
tentang pajak
daerah dan
retribusi
daerah.
Pemerintah daerah
a. Analisis
belum menerapkan
Kercapaian
dengan baik standar
Standar
pelayanan minimum.
Pelayanan
Diperlukan
Minimum
penyusunan pedoman
(SPM) do
pelayanan minimum
daerah.
daerah yang singkron
b. Formulasi
dengan standar
desain
nasional
implementasi
standarisasi
pelayanan
minimum di
daerah
1. Berbagai kendala yang a. Pemodelan
ada di daerah
tatakelola
membuat pelaksanaan
pemerintahan
otonomi daerah belim
daerah yang
efisien dan efektif
efisien dan
(SDM., infrastruktur,
efektif dalam
fisik,). Diperlukan
penyelenggara
inovasi tatakelola
n otonomi
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ilmu sosial, Hukum,
ekonomi, dll

Ilmu Sosial, hukum
dan ekonomi

, Ilmu social
(adminstrasi),
ekonomi, Hukum
dll.
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V. Harmonisasi
Kebijakan
Daerah

VI. Kerjasam
a Antar
Daerah

VII. Penataan

untuk meningkatkan
efisisensi dan
efektifitasnya
2. Di daerah belum
banyak dijumpai
praktik-praktik yang
mendukung tatakelola
pemerintahan yang
baik (good and clean
government).
Diperlukan identifikasi
praktik-praktik yang
baik tersebut untuk
menjadi rujukan bagi
daerah lain.
1. Dalam praktek
otonomi daerah,
terdapat banyak
peraturan daerah yang
tidak harmonis dan
tumpang tindih,
dengan jugan dengan
perda antar daerah
dalam satu propinsi.
Diperlukan
harmonisasi kebijakan
daerah
2. Sosialisasi Kebijakan
desentralisasi yang
dilakukan pemerintah
daerah bersifat topdown. Diperlukan
model sosialisasi yang
efektif dan
komunikatif.

daerah
b. Identifikasi
dan
pengembangan
praktik-praktik
dalam
tatkelola
pemerintahan
daerah

a. Model solusi
kasus-kasus
disharmonisasi
perda yang
terjadi internal
dan antar daerah
b. Upaya
pencegahan
disharmoni
antar perda
internal dan
antar daerah.
c. Formulasi
model
sosialisasi yang
efektif dan
komunikatif
untuk
mengsinergikan
sumberdaya,
antar
masyarakat, dan
instansi daerah.
Kerjasama antar
Formulasi
daerah merupakan
kerangka
salah satu persoalan
kerjasama antar
pelik dalam
daerah dalam
pelaksanaan otonomi
pembangunan
daerah. Daerah-daerah ekonomi dan
pusat pertumbuhan
pelayanan publik
ekonomi yang
dan tata ruang
perbatasan dengan
dan
daerah lain cenderung
pengembangan
menjadi kota. sasaran
wilayah.
Mayoritas di beberapa a. Formulasi
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Administarasi,
komunikasi, socialpolitik, hokum
ekeonomi dll.

Ilmu Sosial,
(adminstrasi,
Sosialogi), ekonomi
dan hukum

Ilmu social
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Daerah
Otonom

daerah pembentukan
kerangka
daerah otonom baru
kebijakan
menimbulkan
pemekaran
inefisiensi
daerah
penyelenggaraan
alternative
pemerintahan dan
b. Formulasi
membebani anggaran
struktur insentif
public. Diperlukan
bagi
desain kajian
penggabungan
kebijakan yang
antar daerah.
memperbaiki proses
c. Kajian
pemekaran daerah bagi
keberhasilan
kepentingan nasional
pemekaran
dan daerah.
daerah dalam
pembentukan
tatakelola
organisasi,
potensi fiscal,
dan aspek
pelayanan
public dab
kebelanjutan
(sustainability)
d. Penguasaan dan
peralihan asset
daerah induk
dan daerah
pemekaran.
e. Audit
komunikasi
organisasi
pemeritahan
induk-dan
daerah
pemekaran
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(administrasi,
sosiologi,
komunikasi,
ekonomi dan
hukum.
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4.1.8. PROGRAM PENELITIAN BIDANG EKONOMI
Kompetensi/
keahlian/
Keilmuan
Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
multidisiplin

Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
multidsiplin

Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
multidsiplin

Isu-isu
Strategis

Konsep
Pemikiran

Masalah
kemiskinan
yang bersifat
struktural di
Sultra

Kebijakan
yang kondusif
untuk
mengurangi
kemiskinan di
Sultra

Pemecahan
Masalah

1) Mengidentifik
asi akar
masalah
kemiskinan
dari perspektif
kebijakan
ekonomi
2) Meminimalkan
kesenjangan
antara
kebijakan
strategis
dengan
implementasin
ya
Masalah
Pemahaman 1) Pemahaman
kemiskinan
sosiokultural
sosiokultural
yang bersifat masalah
kemiskinan
sosiokultur di kemiskinan di
dan terobosan
Sultra
Sultra
yang
tepat
pengentasan
kemiskinan
berbasis
konteks
sosiokultural
lokal
2) Keterkaitan
antara
kemiskinan
dan
kesenjangan
Efektifitas
Faktor kunci
Menemukan
program
tingkat
kunci
pengentasan
keberhasilan
keberhasilan dan
kemiskinan
program
kegagalan
dari
pengentasan
program
perspektif
kemiskinan di pengentasan
ilmu ekonomi Sultra
kemiskinan
di
di Sultra
Sultra
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Topik Riset
yang Diperlukan
Kajian aspek
ekonomin dan
kelembagaan
untuk
mendukung
kebijakan
pemerintah dalam
pengentasan
kemiskinan di
Sultra

1) Kajian
sosiokultural
kemiskinan
yang
kontekstual
dengan
lokalitas.
2) Kajian
kesenjangan
dari perspektif
ekonomi di
Sultra.

1) Mengidentifik
asi factor
kunci
penyebab
kemiskinan
dari perspektif
ekonomi
2) Mempelajari
bagaimana
pengaruh
program
pemerintah
dan intervensi
kebijakan
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Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
multidsiplin

Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
Akutansi,
multidsiplin

Pendampingan Program
program
pendampingan
pengentasan
kemiskinan

Akses
teknologi,
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya
lokal

Strategi
diseminasi
dan
pemanfaatan
teknologi
serta
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya
yang
berkeadilan

Ekonomi:
Pemberdayaan
Model dan
Menejemen,
Masyarakat
sistem
Studi
Miksin
Pemberdayaan
Pembangunan,
Masyarakat

Pendampingan
program
pengentasan
kemiskinan
sesuai
dengan
aspek
lokalitas
masyarakat Sultra

1) Strategi yang
tepat
diseminasi dan
pemanfaatan
teknologi
tepat guna
2) Pngelolaan
pengelolaan
dan
pemanfaatan
sumberdaya
yang
berkeadilan
dan
berkelanjuta
3) Akses pasar

Menemukan
model intervensi
kemiskinan
melalui
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ekonomi
Kajian system
pendampingan
program
kegiatan
ekonomi
untuk
pengentasan
kemiskinan
yang sesuai
dengan aspek
lokalitas
masyarakat
Sultra
1) Kajian strategi
diseminasi
IPTEKS dari
perspektif
ilmu ekonomi
untuk
meningkatkan
produktivitas
2) Pengelolaan
sumber daya
berbasis
masyarakat
3) Kajian
revitalisasi
kegiatan
ekonomi
tradisional
4) Inovasi
teknologi tepat
gfuna untuk
meningkatkan
produktivitas
dan nilai
tambah usaha
mikro.
5) Model
perekonomian
mikro/koperasi
yang tepat
6) Kelembagaan
pemasaran
yang adil
1) Peta
dan
identifikasi
bentuk
kewirausahaan
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Akutansi,
multidsiplin

Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
Akutansi,
multidsiplin

Miksin di
Sultra

Akses modal
bagi
masyarakat
marginal

Ekonomi:
Harmonisasi
Menejemen,
Kebijakan
Studi
Desentralisasi
Pembangunan,
Akutansi,
multidsiplin

Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
Akutansi,
multidsiplin

Skema
permodalan
yang tepat

Pelaksanaan
desentralisasi
versus
ketimpangan
antar daerah

Tata kelola
Kendala dan
Pemerintahan praktek
otonomi dan
tatakelola
pemerintahan
dari perspektif

pengembangan
di Sultra
kelembagaan dan
pendampingan
pendidikan serta
kewirausahaan di
Sultra
Peningkatan
a. Kajian skema
akses modal bagi
permodalan
keluarga miskin
yang tepat
b. Dampak
program
pemberdayaan
terhadap
kesejahteraan
c. Model
lembaga
keuangan
mikro yang
tepat
kelompok
sosial tertentu
di Sultra
d. Kemitraan
usaha yang
adil
1)Peningkatan
1) Formulasi
sinergi kebijakan
kebijakan
desentralisasi dan
desentralisasi
implementasinya
untuk
2) Diperlukan
meresponi
indicator yang
variabilitas
jelas untuk
sumber daya di
mengukur
Sultra
keberhasilan
2)Pengembanga
desentralisasi
n parameter
keberhasilan
otoda di Sultra
3)Dampak
otoda terhadap
perekonomian
dan
kesejahteraan
masyarakat
1)Inovasi tata
kelola untuk
meningkatkan
efisiensi dan
efektivitas
2)Identifikasi
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1)Pemodelan
tata kelola
pemerintahan
daerah yang
efisien dan
efektif dalam
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Ekonomi:
Menejemen,
Studi
Pembangunan,
Akutansi,
multidsiplin

Penataan
Daerah
Otonomi

ekonomi

praktek yang baik
tata kelola
pemerintahan
yang baik di
Sultra

Otoda
memperbaiki
pembangunan
ekonomi,
tetapi ada
inmefisiensi
penyelenggara
an
pemerintahan

Desain kebijakan
yang
memperbaiki
proses pemekaran
daerah dari
perspektif
ekonomi

penyelenggaraa
n otoda dari
perspektif
ekonomi
2)Identifikasi
praktek yang
baik tata kelola
pemerintahan
yang baik di
Sultra
Kajian
keberhasilan
pemekaran
daerah dalam
pembentukan
tata organisasi
dan pelayanan
public dari
perspektif
ekonomi di
Sultra

4.1.9. PROGRAM PENELITIAN BIDANG PETERNAKAN
Tema: Pengentasan Kemiskinan
Isu strategis

Usaha peternakan
masih menjadi
usaha subsistem

Pemanfaatan waktu
luang tenaga kerja
keluarga yang tidak
efektif

Konsep/pemikiran/
solusi/pemecahan

Topik penelitian yang
diperlukan

Perubahan pola pikir
yang berorientasi bisnis

Kajian perubahan
perilaku berusaha dari
usaha subsisten menjadi
usaha pokok

Pengembangan kawasan
sentra produksi ternak
potong dan penyediaan
lahan tanaman makanan
ternak serta jalur
pemasaran yang efisien
dan efektif

1. Kajian penentuan
kawasan produksi
bibit ternak sapi
potong
2. Kajian penentuan
jalur pemasaran
produksi ternak
potong
Pemanfaatan tenaga
kerja keluarga untuk
mendukung usaha
ternak potong

Pananggulangan
kemiskinan alternatif
melalui pemberdayaan
tenaga kerja keluarga
pada usaha agribisnis
peternakan berbasis
sumberdaya lokal di
Sultra
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Kompetensi/
keahlian/
keilmuan yang
dibutuhkan
Sosek Peternakan,
Sosiologi dan
Antropologi

Sosek Peternakan,
Produksi Ternak,
Sosiologi dan
Antropologi,
Pertanian

Produksi Ternak,
Sosek Peternakan,
Sosiologi,
Agronomi,
Manajemen.
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Tema: Perubahan Iklim Dan Keragaman Hayati
Isu strategis

Konsep/pemikiran/
solusi/ pemecahan

Kelangkaan
Biodiversity Dan
Diversifikasi
Fungsi

Domestikasi
satwa endemik
Sultra

Tema: Ketahanan Dan Keamanan Pangan
Isu strategis
Konsep/pemikiran/
solusi/ pemecahan

Produksi ternak
lokal masih rendah

1. Peningkatan
kuantitas (populasi)
dan kualitas
produksi ternak

2. Peningkatan status
kesehatan
reproduksi ternak

Topik penelitian
yang diperlukan
Penerapan
teknologi
budidaya pada
beberapa jenis
satwa harapan
endemik Sultra

Kompetensi/
keahlian/
keilmuan yang
dibutuhkan
Peternakan,
bilogi,
bioteknologi,
kimia,
multidisiplin

Topik penelitian yang
diperlukan

1. Perbaikan
manajemen
reproduksi ternak
dengan
memaksimalkan
intensifikasi kawin
alam pada
peternakan rakyat
2. Penerapan teknik
seleksi
berdasarkan nilai
pemuliaan untuk
meningkatkan
mutu genetik
ternak
3. Penerapan
teknologi
inseminasi buatan
dan transfer
embrio untuk
penyediaan bibit
unggul
1. Perbaikan nutrisi
ternak sesuai
kondisi fisiologis
ternak
2. Pemberantasan
kemajiran pada
ternak
menggunakan
hormonal
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Kompetensi/
Keahlian/
Keilmuan yang
dibutuhkan
Peternakan,
Agronomi,
Perikanan,
Teknologi
Pertanian dan
MIPA,
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3. Pemanfaatan
sumber pakan lokal
yang berkualitas

4. Perbaikan mutu
pakan ternak

Masih
rendahnya
diversifikasi pangan
asal ternak

5. Pengolahan produk
asal ternak menjadi
berbagai jenis
bahan pangan

1. Uji biologis
beberapa jenis
pakan lokal untuk
peningkatan
produksi ternak
2. Pemanfaatan sisa
hasil pertanian
dan perikanan
lokal untuk
produksi pakan
ternak berkualitas
1. Penerapan
teknologi rekayasa
pakan untuk
meningkatkan
nilai nutrisi pakan
2. Introduksi dan uji
adaptasi serta
biologis beberapa
jenis hijauan
pakan ternak
unggul
1. Uji organileptik
dan komposisi
kimiawi berbagai
produk olahan
hasil ternak
2. Analisis ekonomi
berbagai produk
olahan hasil ternak
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Teknologi Hasil
Ternak, Sosek
Peternakan, Ilmu
dan Teknologi
Pangan dan
MIPA
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Tema: Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi & Obat-Obatan
Isu strategis
Konsep/pemikiran/
Topik penelitian
Solusi/pemecahan
yang diperlukan
Kesehatan dan
keamanan
pangan produk
peternakan dan
produk olahan
hasil ternak
belum terjamin

1. Meningkatkan
produksi ternak
yang sehat, aman
dan halal.
2. Perbaikan sistem
pengolahan produk
olahan hasil ternak

1. Produksi daging
ayam tanpa residu
antibiotik
menggunakan
pakan pilihan.
2. Produksi telur ayam
ras dan telur ayam
buras yang rendah
kolesterol
menggunakan
pakan pilihan
3. Pemanfaatan
pengawet alami
pada berbagai
produk olahan hasil
ternak.

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

Kompetensi/
keahlian/ keilmuan
yang dibutuhkan
Nutrisi Ternak, Kimia
Analisis, Farmasi dan
Kimia
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4.2. RISET UNGGULAN INSTITUSI
Berdasarkan potensi research, sumber daya manusia dan sumber daya alam,
penelitian unggulan UHO merujuk pada penelitian tema unggulan strategi nasional tetapi
dalam implementasi disesuaiakn keunggulan spesifik lokasi/local serta diarahkan
penyelesaian permasalahan masyarakat dan bangsa. Keenam tema penelitian unggulan
tersebut adalah Perubahan iklim dan keragaman hayati (biodiversity), Pengentasan
kemiskinan, Ketahanan dan Keamanan pangan, Energi baru dan terbarukan, Kesehatan,
penyakit tropis, gizi dan obat-obatan, intergarsi dan harmoni sosial serta otonomi daerah
dan desentralisasi.
4.3. ROADMAP PENELITIAN 2016-2020
Roadmap penelitian merupakan penjabaran dari penelitian unggulan institusi.
Berdasarkan jumlah Prodi dan sumber daya yang ada, roadmap penelitian Pascasarjana
UHO dikelompokan atas lima kelompok rumpun bidang ilmu, yaitu: (1) Rumpun ilmu
pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan); ilmu perikanan dan kelautan; ilmu
kehutanan; ilmu peternakan, (2) Rumpun ilmu teknologi dan Sains, (3) Rumpun Ilmu
Ekososbudkum, (4) Rumpun Ilmu Kependidikan, dan (5) Rumpun ilmu Kesehatan.
Pengelompokan penelitian ke dalam ilmu-ilmu serumpun ini dimaksudkan untuk
memudahkan membuat suatu kebijakan dan prioritas penelitian yang dapat didukung
secara multidisiplin, dengan prioritas komoditi unggulan Sulawesi Tenggara guna
membantu pemerintah daerah dalam merumuskan arah dan kebijakan pengembangan
komoditi unggulan Sultra.
4.3.1. Rumpun ilmu pertanian (pangan, hortikultura dan perkebunan);ilmu
perikanan dan kelautan; ilmu kehutanan; ilmu peternakan
Rumpun ilmu pertanian, ilmu perikanan dan kelautan, ilmu kehutanan dan ilmu
peternakan terdiri dari bidang-bidang ilmu/bidang keahlian yang cukup beragam yang
berasal dari Fakultas Pertanian (Faperta) dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)
yaitu:
a. Ilmu-ilmu agroteknologi (agronomi, tanah, hama dan penyakit tanaman), agribisnis
(sosek dan PKP), ilmu dan teknologi pangan, peternakan (produksi ternak, ilmu nutrisi
dan teknologi pakan, teknologi hasil peternakan, sosial ekonomi peternakan), kehutanan
(manajemen sumberdaya hutan, budidaya hutan, dan teknologi hasil hutan) dari fakultas
pertanian.
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b. Ilmu manajemen sumberdaya perairan dan perikanan, ilmu kelautan, budidaya perairan,
teknologi penangkapan ikan, teknologi pasca panen, sosial ekonomi nelayan dan
masyaraat pesisir, dan manajemen wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari fakultas
perikanan dan ilmu kelautan
Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh staf dosen dan mahasiswa berkaitan
dengan rumpun ilmu tersebut telah banyak memberikan sumbangan bagi kamajuan ilmu
dan teknologi. Penelitian-penelitian tersebut masih ada yang bersifat individual dan
monodisiplin. Oleh karena itu diperlukan roadmap penelitian yang dapat menyatukan
bidang-bidang ilmu ke dalam satu rumpun ilmu agar dapat menyatukan bidang-bidang
ilmu tersebut pada tema penelitian utama dan program tertentu yang dapat menjadi
penelitian unggulan dengan melibatkan setiap bidang ilmu.
Jumlah staf dosen yang berkualifikasi Magister dan Doktor bahkan Guru Besar di
dalamrumpun ilmu pertanian, ilmu perikanan dan kelautan, ilmu kehutanan dan ilmu
peternakan sangat mendukung terlaksananya penelitian berkualitas.

4.3.1.1. Rancangan Penelitian Unggulan Rumpun ilmu pertanian (pangan,
hortikultura dan perkebunan); ilmu perikanan dan kelautan; ilmu
kehutanan; ilmu peternakan
Penelitian dari rumpun ilmu pertanian, ilmu perikanan dan kelautan, ilmu
kehutanan dan ilmu peternakan diprioritaskan pada enam tema utama berdasarkan aspek
yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat dan bangsa. Keenam tema penelitian
unggulan tersebut adalah Perubahan iklim dan keragaman hayati (biodiversity),
Pengentasan kemiskinan, Ketahanan dan Keamanan pangan, Energi baru dan terbarukan,
Teknologi komunikasi dan informasi, Otonomi daerah dan desentralisasi.
Pemilihan tema unggulan perubahan iklim dan pelestarian lingkungan didasarkan
atas adanya fakta bahwa produktivitas komoditas unggulan di Sulawesi Tenggara (Sultra)
dan di Indonesia bagian Timur pada umumnya dipengaruhi oleh faktor iklim, kesuburan
tanah, kondisi perairan, laut, hutan serta adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan
akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Banyak potensi sumberdaya
baik yang berada di darat maupun di laut yang belum teridentifikasi dan terpetakan dengan
baik dan bahkan telah mengalami degradasi. Tema ini semakin urgen karena sesuai dengan
Program Pemerintah, yang akan menjadikan Provinsi Sultra sebagai pusat industri
pertambangan nasional yang diperkirakan akan berdampak pada kelestarian lingkungan.
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Program penelitian yang mendukung tema biodiversity adalah pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan serta pengelolaan dan pelestarian lingkungan perairan.
Sehubungan dengan hal tersebut tema penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi,
memetakan dan mengkarakterisasi sumberdaya alam hayati unggulan dan strategis (lahan,
perairan, estuaria/pantai, dan hayati); mengidentifikasi dan memonitoring degradasi
sumberdaya lahan, perairan dan lingkungan serta sumberdaya hayati/plasma nutfah di laut
(perairan dan pantai) dan di darat (diatas permukaan tanah dan dibawah permukaan tanah),
mengembangkan teknologi, produksi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati secara
berkelanjutan dan melakukan rekayasa sosial/kelembagaan dalam pelestarian lingkungan.
Tema kemiskinan diunggulkan karena berkenan dengan masih tingginya angka
kemiskinan di Indonesia khususnya Sultra (sekitar 19 %). Program pemberdayaan
kelompok tani dalam proses produksi pertanian, perikanan dan peternakan, identifikasi
peran stakeholder dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok tani dalam
pengelolaan dan pemanfaatn modal usahatani, pemberdayaan masyarakat dalam
pengelolaan sumberdaya lahan, pemberdayaan masyarakat perempuan dalam produksi dan
komersialisasi pangan olahan berbasis sumberdaya lokal serta strategi komunikasinya,
peningkatan SDM, kewirausahaan, dan strategi usaha komoditas pertanian, peternakan dan
perikanan.
Tema ketahanan pangan diunggulkan sebagai tema utama atas dasar pertimbangan
permasalahan pangan yang dihadapi bangsa saat ini dan masa mendatang semakin
kompleks. Program optimalisasi produktivitas komoditas unggulan dan peningkatan
produksi dan mutu produk pertanian, perikanan dan ternak melalui kegiatan eksplorasi dan
budidaya yang berbasis agribisnis diharapkan akan dihasilkan produk unggulan berupa
bibit tanaman, tanaman pangan, hortikultura, hasil perikanan dan biota laut lainnya, dan
hasil ternak secara berkelanjutan serta produk pangan hasil olahan yang dapat diandalkan
untuk memperkokoh ketahanan pangan bangsa. Sasaran dari tema penelitian ketahanan
pangan adalah peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan
secara efisien dan berkelanjutan, manajemen distribusi input produksi dan produkproduknya, peningkatan nilai tambah produk, penguatan kelembagaan (petani, peternak,
nelayan, budidaya perikanan, petani hutan) dan pengembangan rantai tataniaga yang
memberikan keadilan kepada produsen, penggunaan input produksi yang murah, efisien,
tersedia dan ramah lingkungan.
Energi terbarukan dijadikan sebagai riset unggulan adalah untuk mengantisipasi
krisis sumber energi dari fosil. Oleh karena itu dibutuhkan lonjakan teknologi untuk
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memenuhi kebutuhan energi yang ramah lingkungan saat ini dan masa mendatang.
Penelitian energi terbarukan rumpun ilmu pertanian, peternakan dan perikanan ke depan
lebih arahkan kepada sumber energi bersumber dari bahan alam seperti tanaman,
limbah/sampah, kotoran ternak dsb.
Tema teknologi informasi dan komunikasi diunggulkan sebagai tema utama atas
dasar permasalah informasi dan komunikasi sangat menentukan untuk kemajauan
kemandirian bangsa dalam era globalisasi ini. Disamping itu, sangat erat kaitannya dengan
pengolahan sumberdaya pertanian, perikanan dan kelautan serta kehutanan.
Tema otonomi daerah dan desentralisasi merupakan tema yang mempunyai isu
cukup kuat dalam memberikan muatan berarti bagi upaya memperkuat kapasitas fiskal
daerah dan memperkokoh perekonomian dan pengolahan sumberdaya wilayah pesisir dan
laut dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat guna mengurangi pengangguran
dan kemiskinan serta dapat menghindari konflik pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya
perikanan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Beberapa penelitian unggulan yang telah dilaksanakan oleh staf dosen UHO yang
telah memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan ilmu dan teknologi serta
turut serta dalam mengatasi permasalah daerah dan bangsa.
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4.3.1.1.1. Tema perubahan Iklim dan Keanekaragaman Hayati (biodiversity)
Tabel 4.3.1.1.1. Road Map penelitian perubahan iklim, pelestarian lingkungan dan biodiversity 2016-2020
Program

Subprogram

Identifikasi dan
penanggulangan
dampak
perubahan iklim

Identifikasi
dampak
perubahan iklim
terhadap
sumberdaya
alam

Status, Skala, dan
Penelitian yang
telah dilakukan

1. Identifikasi fenomena dampak terhadap
sumberdaya ekosistem dan kawasan
2. Penilaian status kerentanan (vulnerability)
dan atau kapasitas ketahanan (resilience)
sumberdaya ekosistem dan kawasan

Penanggulangan
dampak
perubahan iklim

Pengembangan
pupuk organik
dan hayati

Pengelolaan
Sumber daya
alam dan
Lingkungan

2016-2017

Pengembangan iptek adaptasi bencana
perubahan iklim

1. Eksplorasi dan
karakterisasi PGPR
Indigenous dan
sumberdaya hayati
mikroba lain serta
Uji evektivitas pada
trait tertentu
(pathogen, tanaman,
lahan marjinal
2. eksplorasi dan
identifikasi jenis
fungsi mikoriza pada
lahan bekas tambang
nikel, ekosistem
savanna
3. eksplorasi dan
konservasi
sumberdaya hayati
non mikroba yang
berpotensi

1. Uji efektivitas PGPR dan mikroba
lainnya sebagai biopestisida dan
biofertilizer, bioremediasi, biofarmaka dan
biomarker
2. perbanyakan jenis fungi mikoriza pada
lahan bekas tambang, ekosistem hutan serta
jenis pohon lokal
3. analisis faktor-faktor yang berdampak
terhadap keragaman sumber daya hayati
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2018-2019

2019-2020

Outcome

Indikator/
Target

1.Pemetaan fenomena
dampak terhadap
sumberdaya ekosistem dan
kawasan
2.Penilaian status
kerentanan (vulnerability)
dan atau kapasitas
(resilience) sumberdaya
ekosistem dan kawasan
Pengembangan iptek
mitigasi bencana perubahan
iklim

Simulasi model
matematik dan
dinamik
keberlanjutan
sumberdaya
ekosistem dan
kawasan

• Status keberlanjutan
sumberdaya
ekosistem dan
kawasan
• Peta rawan bencana
• Jurnal

Dihasilkannya peta
kawasan rawan
bencana sumberdaya
ekosistem dan
kawasan di Sultra
secara detail

Pengembangan
model dinamik
pengendalian
bencana
perubahan iklim

Adanya pengendalian
dampak bencana

Pemanfaatan sumber daya
hayati mikroba sebagai
biopestisida, biofertilizer,
biomeridiasi, untuk
mendukung produksi
tanaman pangan,
perkebunan dan hutan

Pengembangan
formulasi dan
penerapan
teknologi
biopestisida,
biofertilizer dan
biofarmaka

• Iptek dan
rekomendasi
pengendalian
dampak bencana
• Buku/bahan ajar
• Jurnal
a. paket teknologi
dan produk
formulasi
biopestisida,
biofertilizer, dan
biomeridiasi
b. koleksi pemetaan
sumber daya hayati
unggulan
c. strategi
pengelolaan sumber
daya berkelanjutan
d. buku ajar,
publikasi, HAKI

Aplikasi teknologi dan
pengolahan limbah

a. meningkatkan
pemanfaatan pupuk
hayati dalam budidaya
tanaman pangan,
holtikultura, hutan dan
pengelolaan lahan
kritis serta rehabilitasi
lahan pasca tambang
b. minimlanya
dampak perubahan
iklim terhadap
pelestarian lingkungan
dan biodiversitas
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Pelestarian dan
pemanfaatan
plasma nutfah
tanaman lokal

Pengelolaan
Sumber daya
alam dan
Lingkungan

Konservasi
Sumber Daya
Alam dan
Kawasan

Eksplorasi dan
konservasi tanaman
lokal berpotensi

Analisis keragaman genetic plasma nutfah
local

Iptek
pengelolaan,
konlik
pemaafatan
sumberdaya dan
bencana di
wilayah pesisir,
laut dan pulaupulau kecil

• Studi potensi sumberdaya wilayah peisir,
laut dan pulau-pulau kecil
• Studi dampak aktivitas ekonomi dan
pembangunan di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil
• Studi analisis konflik pemanfaatan ruang
dan sumberdaya
• Studi potensi dan lokasi rawan pencana
di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Inventarisasi
potensi flora dan
fauna di
kawasan
konservasi

Inventarisasi potensi flora dan fauna dan
pemanfaatannya dikawasan pelestarian
alam (Tahura Nipa-Nipa dan TNRAW)

Pengelolaan
DAS dan
Kawasan
Konservasi

Karakteristik sosial
ekonomi di sekitar
DAS (Tiworo dan
Poleang)

Persepsi dan sikap masyarakat terhadap
kondisi hidrologi DAS
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Pemanfaatan bioteknologi
kultur in-vitro untuk
konservasi sumber daya
hayati unggulan

a. model
kelembagaan
dalam
mendukung
pelestarian
lingkungan
b. diseminasi
teknologi
• Studi pemanfaatn (tata
• Studi kebijakan
ruang, dan zonasi) dan
dan
pemetaan lokais rawan
kelembangaan
bencana di wilayah pesisir
pengelolaan
dan pulau-pulau kecil
sumberdaya dan
penanganan
• Studi pemetaan dampak
bencana di
aktivitas ekonomi dan
wilayah pesisir ,
pembangunan di wilayah
laut dan pulaupesisir dan pulau-pulau kecil
pulau kecil
• Analisis sistem pemodelan
• Formulasi
dinamik/matematik
model-model
pengelolaan kawasan pesisir,
adaptasi dan
laut dan pulau-pulau kecil
mitigasi
• Studi adaptasi dan mitigasi
bencana akibat
bencana akibat perubahan
perubahan iklim
iklim di wilayah pesisir dan
di wilayah
pulau-pulau kecil
pesisir dan
pulau-pulau
kecil
Inventarisasi potensi flora
Inventarisasi
dan fauna dan
potensi flora dan
pemanfaatannya di kawasan
fauna dan
cagar alam dan suaka
pemanfaatannya
margasatwa)
di Taman Buru??

Analisis fungsi hidrologi
DAS

Model
kelembagaan
pengelolaan DAS

Tersusunnya peta
pemanfaatn tata
ruang dan
sumberdaya, serta
peta rawan bencana
dan iptek
pengendalian benca
na di wilayah pesisir,
laut dan pulau-pulau
kecil,
Jurnal dan buku ajar

-Bahan rujukan dalam
penyusunan
perencanaan
pengeloaan dan
pemanfaatan
sumberdaya serta
pengendalian bencana
di wilayah pesisir, laut
dan pulau-pulau kecil
- Memperkecil konflik
pemanfaat ruang dan
sumberdaya serta
dampak bencana di
wilayah pesisir, laut
dan pulau-pulau kecil

a. data base potensi
flora dan fauna di
kawasan konservasi
b. paket IPTEK
pemanfaatan flora
dan fauna
(etnobiologi)

a. tersedianya data dan
informasi sebaran,
potensi flora dan
fauna kawasan
konservasi Sultra
b. aplikasi
(etnobiologi) dalam
pemanfaatan lestari
dari sumber daya
hutan pada kawasan
konservasi

Tersedianya paket
IPTEK kondisi dan
fungsi DAS di
SUltra

a. pengelolaan DAS
yang lestari
b. terkelolanya
kawasan konservasi
secara lebih optimal
(baik eksitu maupun
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insitu)

Hotan Kota &
Ekowisata

Rehabilitasi
lahan kritis dan
pasca tambang

Studi agroforestri di
Tahura, SM
Lambusango

Analisis kondisi hidrologi dibeberapa DAS
di Sultra

Analisis perambahan
hutan di Taman
Wisata Alam Tirta
Rimba
Manajemen
kolaborasi TNRAW
dan Tahura NipaNipa
Studi spasial
pemanfaatan lahan
(SM Tanjung Peropa)
a. Nilai keberadaan
hutan kota, analisis
ruang terbuka hijau
dan keseauian jenis
pohon pada jalur
hijau
b. Persepsi
masyarakat
terhadap wisata
c. studi potensi dan
strategi
pengembangan
ekowisata
TWATR

Studi spasial pemanfaatan lahan (SM
Tanjung Peropa)

Manajemen dan
perlindungan Kawasan
konsevasi

Pengelolaan
satwa liar dan
konservasi
tumbuhan di
kawasan
konservasi dan
diluar kawasan
(konservasi exsitu)

Tersdianya paket
IPTEK pengekolaan
kawasan konservasi

Studi rekomendasi dan
strategi pengembangan
ekowisata di Sulawesi
Tenggara

a. valuasi nilai
ekonomi
kawasan wisata
di Sulawesi
Tenggara
b. studi dampak
positif dan
negative
ekowisata

Tersedianya paket
IPTEK nilai penting
hutan kota

Revegetasi lahan
pasca tambang
dengan jenis
lokal

Tersdianya paket
IPTEK rehabilitasi
lahan pasca tambang
dan lahan kritis

Analisis faktor-faktor dan dampak
perambahan kawasan konservasi

Studi Konflik lahan di kawasan konservasi

Analisis ditribusi dan manfaat hutan kota
Studi ekologi pada daerah yang berpotensi
sebagai tempat ekowisata

Studi uji jenis tanaman untuk rehabilitasi
lahan kritis dan lahan bekas tambang

Analisis vegetasi di hutan alam pada
wilayah konsesi penambangan emas dan
nikel

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

Metode rehabilitas lahan
kritis dan lahan bekas
tambang

Pengembangan teknologi
tepat guna budidaya
tanaman hutan untuk
mendukung rehabilitasi
tambang

Tersdianya paket
IPTEK potensi dan
strategi serta valuasi
ekonomi ekowisata
di Sulawesi
Tenggara

Terbangunya hutan
kota yang
proporsional dan
lestrari dalam
mendukung
lingkungan
masyarakat perkotaan
di Sultra
Meningkatnya
pemanfaatan hutan
dari aspek ekowisata
sebagai salah satu
alternative bentuk
pengelolaan hutan
yang lestari
Lahan pasca tambang
dan lahan kritis
terkelola dengan baik

Evaluasi
keberhasilan
rehabilitasi lahan
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Pengendalian
pencemaran
lingkungan

Ekologi dan
silvikultur jenis
spesifik
Pemantuan
kualitas air dan
pengendalian
pencemaran
perairan

Pengembangan
Rehabilitasi
sumberdaya
pesisir, laut dan
pulau-pulau
kecil

-Survei kualitas air
dan tingkat tingkat
pencemaran logam
berat pada
pertambangan emas
di Bombana dan
perairan Teluk
Kendari.
-Identifikasi kondisi
potensi sumberdaya
pesisir dan laut
(terumbu karang,
padang lamun dan
mangrove)

- Studi kualitas air dan tingkat pencemaran
perairan akaibat pertambangan, industri dan
perkotaan

-Mengidentifikasi organisme
air (plankton dan bentos)
indikator dan
pengembangan organisme
air sebagai pengendalian
perairan (bioremediasi)

Mengembangkan
model
pemantuan
kualitas air dan
pengendalian
perairan

- Studi kondisi, potensi dan tingkat
degradasi terumbu karang, mangrove dan
padang lamun pada beberapa wilayah
pesisir dan pulau-puolau kecil

- Studi model dan peran
serta masyarakat dalam
rehabilitasi terumbu karang,
mangrove dan padang lamun

- Studi dampak
rehabilitasi
terumbu karang,
mangrve dan
padang lamun
terhadap kondisi
ekosistem
perairan dan
lingkungan di
sekitarnya
kaitanya dengan
perubahan iklim
• studi dampak
positif dan
negative
aktivitas
ekowisata
bahari
• Studi
pengembangan
model
konservasi
spesies flora
dan fauna
perairan
langkah dan
terancam punah
• Studi model
dinamik
pengembangan
kawasan
konservasi
paerairan dan
ekowisata
bahari
• Studi kebijakan

- Mengembangkan
rehabilitasi terumbu
karang, mangrove
dan padang lamun
Pengembangan
kawasan pesisir
dan pulau-pulau
kecil berbasis
konservasi dan
industry wisata

-Identifikasi kondisi
potensi sumberdaya
pesisir dan laut
(terumbu karang,
padang lamun dan
mangrove)pada
perairan
-Mengembangkan
kawasan konservasi
perairan skala kecil

-Iidentifikasi pengembangan kawasan
konservasi perairan ( darat dan laut)
- Indetifikasi kearifalan masyarakat lokal
dalam pelestarian sumberdaya pesisir dan
laut
- Identifikasi kondisi potensi
keanekaragaman hayati beberapa kawasan
konservasi perairan (TNL Wakatobi,
KKLD Selat Tiworo dan Liwutongkidi,
TWL Teluk Lasolo dan Kepulauan
Padamarang, beberapa DPL )
- Identifikasi beberapa spesis flora dan
fauna perairan langka dan terancam punah
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• Studi potensi dan strategi
pengembangan ekowisata
bahari di kawasan
konservasi perairan
• valuasi ekonomi kawasan
konservasi perairan dan
ekowisata bahari
• Pengkajian populasi flora
dan fauna di kawasan
konservasi perairan
• Pengkajian model dinamik
pada beberapa skenario
pengendalian stok
sumberdaya
• Studi pengembangan
budidaya spesies flora dan
fauna perairan langka dan
terancam punah
• Studi pengembangan
kawasan konservasi
perairan skala kecil (DPL)
• Studi revitalisasi kearifalan
masyarakat lokal dalam
pelestarian sumberdaya

Tersedianya Iptek
pengendalian
pencemaran
perairan, Jurnal

Memimalkan dampak
pencemaran terhadap
lingkungan perairan
- Tersediaany baku
mutu perairan dan
spesies indicator
pencemaran perairan

-Tersedianya IPTEK
rehabilitasi
sumberdaya pesisir ,
laut dan pulau-pulau
kecil, , jurnal dan
Buku Ajar

-Memulihkan kondisi
sumberdaya pesisir
dan laut terdegradasi
dengan melibatkan
masyarakat

Buku Ajar,
Jurnal, dan decision
support system
(DCS), paket
teknolgi tepat guna

-Meningkatnya
perhatian stakeholder
terhadap pemanfaatan
sumberdaya pesisir
dan laut bekelnajutan
- Meningkatan
efektivitas
pengelolaan kawasan
konservasi perairan
- Melestarikan flora
dan fauna langkah dan
terancam punah

71

pesisir dan laut
untuk
mendukung
• Studi evaluasi pengelolaan
pengelolaan
dan kelembangan kawasan
kawasan
konservasi perairan
konservasi
• Studi pengembangan
perairan
pemanfaatan sumberdaya di
• Studi
kawasan konservasi yang
pengembangan
ramah lingkungan
paket teknologi
pemanfaatan
sumberdaya
kawasan
konservasi
ramah
lingkungan

4. 3.1.1.2. Tema Pengentasan Kemiskinan
Tabel4.3.1.1.2. Road MapPenelitian Pengentasan Kemiskinan 2016-2020
Program
Pemberdayaan
masyarakat
petani & nelayan

Subprogram
Pengentasan
kemiskinan
berbasis kultur
sosial

Pemberdayaan
kelompok tani
dalam proses
produksi pertanian

Status, Skala, dan
RisetSebelumnya
Kajian aspek sosial
ekonomi

2016-2017
Kajian introduksi teknologi pada masyarakat
petani dan nelayan

2019-2020

Kajian pemberdayaan
kelompok tani dan
penguatan modal usahatani

Pendampingan program penanggulangan
kemiskinan

Pemberdayaan perempuan dalam produksi dan
komersialisasi pangan olahan

Pemberdayaan perempuan
kelompok tani nelayan

Kajian aspek sosial budidaya dan tingkat
ketergantungan perempuan terdapat
sumberdaya perikanan dan kelautan dalam
kontes pemberdayaan
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Output

Penguatan kemitraan

Pengembangan
teknologi produksi
dengan mitra usaha

Tersedianya
paket teknologi
dan terjalinnya
sinergi
stakeholder

Model pembedayaan
pangan lokal terpilih

Penguatan manajemen
dan teknologi
pengelolaan
sumberdaya secara
berkelanjutan

Masyarakat
dapat mengelola
sumberdaya
secara ekonomi
menguntungkan
dan
berkelanjutan,
publikasi, bahan
ajar, HAKI,
kemitraan
dengan indutri

Model pemberdayaan hasil-hasil laut

Identifikasi teknologi tepat guna yang efektif
diterapkan dimasyarakat

Pemberdayaan
perempuan

2018-2019

Kajian sistem
pendampingan
program
penggulangan
kemiskinan

Penerapan teknologi
tepat guna untuk
masyarakat miskin

Penggandaan skala
teknologi produksi
pangan unggulan

Kajian model
pemberdayaan
perempuan terkaitan
dengan pemanfaatan

Kaji terap model
pemberdayaan
perempuan terkaitan
dengan pemanfaatan

Model
pemberdayaan
perempuan,
jurnal dan
paket teknologi

Indikator/
Target

Menurunnnya
angka kemiskinan,
mengurangi
pengangguran
dipedesaan dan
meningkatnya
pendapatan
masyarakat

Meningkatkan
partisipasi
perempuan dalam
pemanfaatan
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sumberdaya
sumberdaya perikanan
dan kelautan

Kebijakan makro
kewirausahaan

Sistim informasi
dan usaha
perikanan
berbasis
agribisnis

Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
Akses pasar yang
adil,
pengembagan
UKM
Strategi
komunikasi,
peningkatan
SDM,
kewirausahaan
dan strategi usaha
perikanan

Kajian kebijakan sektor
agribisnis

sumberdaya
sumberdaya perikanan
dan kelautan

Pengembangan model pemberdayaan
masyarkat miskin
Inovasi teknologi guna meningkatkan produksi
dan produktivitas
Model perekonomian mikro

Metode penyuluhan,
identifikasi sosbud, pola
kewirausahaan dan strategi
usaha perikanan

Strategi komunikasi, identifikasi aktifitas
perempuan, pola pengembangan usaha
budidaya, kemitraan dan pemberdayaan
kelembagaan

Pengentasan
kemiskinan struktural
di pedesaan
Penyuluhan berbasis
masyarakat, data, dan
informasi karakteristik
sosbud, kelayakan
usaha dan pola
kemitraan lembaga
dan nelayan

Kajian jalur distribusi
produk agribisnis
Pemanfaatan media
penyuluhan, model
pengembangan usaha
dan penguatan
kelembagaan

Kebijakan
kewirausahaan
hutan

Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat di
daerah hutan

Kajian kebijakan
kehutanan, produktivitas
usahatani, konflik
masyarakat di daerah hutan

Model usaha tani yang meningkatkan ekonomi
dan ekologi lahan kawasan hutan

Pengembangan model
pemberdayaan
masyarakat miskin di
daerah hutan

Pengentasan
kemiskinan struktural
dan kultural petani
wanatani perambah
kawasan hutan

Kebijakan
kewirausahaan
dibidang
peternakan

Peningkatan
kesejahteraan
peternak

Kajian kebijakan
peternakan, produktivitas
usaha ternak

Model usaha ternak yang meningkatkan
ekonomi peternak

Pengembangan model
pemberdayaan
masyarakat peternak
ekonomi lemah

Pengentasan
kemiskinan struktural
dan kultural peternak
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tepat guna,

Tersedianya
model
pengembangan
dan model
perekonomian
mikro

Sistem kerja
penyuluh, pola
pembinaan
kelembagaan,
kemitraan yang
menguntungkan
dan model
pemberdayaan
ekonomi,
publikasi, bahan
ajar, HAKI,
kemitraan
dengan indutri
Model
pengelolaan
hutan yang
efektif, sistem
kelembagaan
kehutanan yang
mendukung
ekonomi
daerah,
publikasi, bahan
ajar, kemitraan
dengan indutri
Model
pengelolaan
ternak yang
efektif, sistem
kelembagaan

sumberdaya
perikanan dan
kelautan dalam
rangka
mengurungai
kemiskinan
masyarakat pesisir
dan pulau-pulau
kecil
Peningkatan
kesejahteraan
Tumbuhnya
wirausaha baru

Sistim usaha
industri perikanan,
pemberdayaan
petani/nelayan dan
penguatan
kelembagaan

Peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
kawasan hutan

Peningkatan
kesejahteraan
peternak yang
berekonomi lemah
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Pengembangan
teknologi tepat
guna
kewirausahaan
perikanan

Peningkatan nilai
tambah dan daya
saing produk
perikanan

Studi teknologi pengolahan
hasil perikanan lokal

Studi teknologi pengolahan hasil perikanan
local

Pengembangan
teknologi sarana
produksi
perikanan yang
ramah lingkungan
dan kompetitif

Studi selektivitas alat
tangkap ikan

Studi pengembangan desain alat tangkap ikan

• Kajian
• Kajian pengembangan
pengembangan
teknologi pengolahan
teknologi pengolahan hasil perikanan
hasil perikanan local
• Studi potensi limbah
hasil perikanan dan
pengembangan
teknologi proses
pengolahannya
Studi material dalam
desain alat tangkap
ikan

Studi desain sarana pembenihan dan
pembesaran ikan
Beberapa studi desain
sarana pembenihan dan
pembesaran ikan

Studi material dalam
desain sarana
pembenihan dan
pembesaran ikan

Kajian teknologi
sistem pengembangan
sarana penangkapan
ikan
Kajian teknologi
system pengembangan
sarana pembenihan
dan pembesaran ikan

peternakan
mendukung
ekonomi
daerah,
publikasi, bahan
ajar, kemitraan
dengan indutri
Paket teknologi
pengolahan
perikanan skala
rumah tangga
dan industri
Buku/bahan
ajar, jurnal,
HAKI

Paket teknologi
pengembangan
kewirausahaan
sarana produksi
perikanan,
buku/bahan
ajar, jurnal,
HAKI

Adanya dukungan
teknologi
peningkatan nilai
tambah dan
pemanfaatan
ekonomi limbah
hasil perikanan bagi
kewirausahaan
mahasiswa, alumni
dan stakeholder
lainnya
berkembangnya
sarana
kewirausahaan
perikanan tangkap
dan budidaya

4.3.1.1.3. Tema Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan
Tabel. 4.3.1.1.3. Road Map Penelitian Ketahanan Pangan 2016-2020
Program

Subprogram

Status, Skala, dan RisetSebelumnya

2016-2017

-Optimalisasi
faktor iklim

Studi potensi dan permasalahan faktor
iklim

Pemanfaatan sumberdaya iklim untuk
pengembangan tanaman unggulan

Biodiversity dan
pemanfaatannya

-Inventarisasi potensi sumberdaya
lokal, proses produksi, HPT dan
pengendaliannya, penanganan pasca
panen dan distribusi

Pemanfaatan bioteknologi untuk peningkatan
produksi, mutu dan nilai ekonomi

-Survei dan identifikasi agensia hayati
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2018-2019

2019-2020

Pengembangan
tanaman sesuai
potensi sumber daya
iklim

Aplikasi teknologi
budidaya sesuai
sumberdaya iklim

Pengembangan
produk olahan
pangan, produk
biopestisida,
perluasan pasar dan

Aplikasi teknologi
produksi

Output

Indikator/
Target
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serta tehnik perbanyakannya
-Pengendalian
HPT yang
berwawasan
lingkungan

Optimalisasi
produktivitas
komoditas
unggulan

-Pemanfaatan
bioteknologi
untuk
mendukung
sistem produksi

Kultur jaringan komoditas unggulan

Analisis faktor iklim dan ketersediaan
air untuk pengembangan komoditi
unggulan

Efisiensi
Penggunaan air

Pemuliaan
tanaman untuk
pengembangan
varieats unggul
lokal yang tahan
cekaman biotik
dan abiotik

-Pengembangan makanan dan media buatan
untuk perbanyakan agensia hayati

Pengembangan metode kultur jaringan yang
ramah lingkungan

Uji pola tanam, aplikasi teknologi pengairan,
dan pengelolaan air
Pemuliaan tanaman untuk untuk
memperoleh tanaman tahan cekaman biotik
dan abiotik
Uji budidaya sistem hidroponik

Eksplorasi dan uji tanaman terhadap
tanaman cekaman tertentu
Uji budidaya sesuai hasil penelitian
perwilayahan komoditas

Pemetaan
kesesuaian
komoditas
tanaman pangan
pada lahan-lahan
marjinal

Pengembangan
teknologi
budidaya
perairan

-Identifikasi spesies
serangga,hama dan
patogen komoditas
unggulan serta uji
efektivitas agensia
hayati
Pengujian mutagen
fisik dan kimiawi

Aplikasi
pengendalian hayati
dalam skala luas

Pengujian molekuler,
ketahanan dan
fenotipe, seleksi
mutagen,
transformasi genetik
pada tanaman

Pengujian teknologi
budidaya hemat air
dan jenis tanaman
hemat air

Aplikasi teknologi
budidaya hemat air

Uji tanaman varietas
baru terhadap
cekaman biotik dan
abiotik

Uji multilokasi
varietas baru yang
ditemukan

Perwilayahn komoditas

Pengembangan
teknologi
budidaya
tanaman dengan
sistem
hidroponik

Peningkatan
produksi dan
mutu produk
perikanan

model kemitraan

Pengembangan teknologi budidaya
beberapa komoditas unggulan
(abalone &rumput laut) , formulasi
pakan, pengendalian penyakit,

Kajian teknologi perbaikan sistim budidaya,
formulasi pakan efisien berbasis bahan lokal,
pengendalian penyakit, pengembangan
teknologi sistem budidaya yang efisien,
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Uji paket teknologi
budidaya sistem
hidroponik

Uji kelayakan
tanaman yang cocok
dengan sistem
hidropinik

Uji paket teknologi
berdasarkan hasil
perwilayahan
komoditas

Uji pertanian terpadu
berbasis
agroekosistem

Uji lapangan inovasi
teknologi
pembenihan,
pembesaran dan

Kajian lebih lanjut
paket budidaya,
pengendalian
penyakit,

Paket teknologi
produksi, teknologi
budidaya hemat air,
pengendalian
hayati, pasca panen,
pengawetan, bahan
ajar, publikasi,
kemitraan dengan
industri

Menguatkan
ketahanan
pangan
wilayah/nasio
nal

Koleksi tanaman
lokal yang tahan
cekaman biotik dan
abiotik
Budidaya sistem
hidroponik
terlaksana

Ada varietas
baru dilepas

Paket teknologi
pembenihan &
pembesaran,
formulasi pakan

Tersedia paket
teknologi
budidaya
sistem
hidropinik
Peningkatan
produksi
beberapa
komoditas
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melalui
kegiatan,
eksplorasi,
eksploitasi
dan budidaya
pada usaha
perikanan
berbasis
agribisnis

perbaikan kualitas air

bioremediasi dan biofertilizer

perikanan terpadu,
pengelolaan
lingkungan budidaya,
pakan berkualitas,
pengembangan
analisis penyakit

pengembangan benih
dan induk yang
bermutu &
diseminasi tekn ologi

efisien,
pengendalian
penyakit, publikasi,
bahan ajar, HAKI,
kemitraan dengan
indutri

Pengembangan
teknologi
penangkapan
ikan

Alat dan sarana perikanan tangkap
serta keadaan nelayan bersifat
tradisonal dan belum didukung oleh
teknologi memadai untuk
keberlanjutan produksi perikanan
tangkap

- Kajian alat yangkap ikan yang selektif
- Kajian pola sebaran ikan kaitannya suhu
permukaan air laut
- Kajian potesi sarana dan prasarana
pendukug perikanan tangkap

Kajian dampak
perubahan iklim
terhadap produksi
perikanan tangkap
- Kajian daerah dan
musim penangkapan
ikan jenis ekonomis
penting
- Kajian desain alat
tangkap, sarana dan
prasana penangkapan
ikan berbasis
ekosistem dan ramah
lingkungan

- Kajian sistem
pengembangan
sarana dan prasarana
penangkapan
kaitannya dengan
prduksi perikanan
tangkap
-Uji coba dan
Pengembangan alat
dan sarana
penangkapan ikan
yang efisien dan
ramah lingkungan
untuk peningkatan
produksi perikanan
tangkap

Tersedianya paket
teknologi
pengembangan
perikanan tangkap,
Jurnal , bahan ajar,
dan HAKI

Bioteknologi,
biodiversiti,
dinamika
populasi dan
pengelolaan
lingkungan
perairan

Identifikasi dan inventarisasi potensi
perairan (plankton, tumahan air,
bentos, dan ikan) dan
kajian aspek oseanografi dan
limnologi pada masih terbatas dan
tidak berkelanjutan

-Identifikasi dan inventarisasi potensi
perairan (plankton, tumahan air, bentos, dan
ikan),
-Kajian aspek oseanografi dan limnologi

- Kajian aspek
biologi dan dinamika
populasi ikan dan
makrobentos
ekonomi penting
serta stok ikan
- Studi rekayasa
pengembangan
tumbuhan air dan
bentos ekonomis
penting untuk
mendukung produksi
periknan dan
pengelolaan
lingkungan perairan
- Studi identifikasi
jenis plankton dan
makrobentos yang
berpotnesi sebagai
indikator lingkungan
-Kajian terkaitan
sumberdaya ikan

- Kajian model
Penangkaran,
restoking ikan dan
hewan air bernilai
ekonomis tinggi dan
endemik
- Studi
pengembangan
plankton dan
makrobentos sebagai
indikator lingkungan
perairan
-Pengembangan
model pengelolaan
sumberdaya ikan dan
perairan untuk
mendukung
keberlanjutan
produksi perikanan

Tersedia informasi
database potensi ,
rekayasa dan model
pengelolaan
sumberdaya
perairan (laut dan
tawar), jurnal,
bahan ajar dan
HAKI

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

unggulan
perikanan
dalam
menunjang
revitalisasi
perikanan baik
lokal maupun
nasional
Meningkatnya
produksi
perikanan
tangkap secara
berkelanjutan
Pengembanga
n usaha
perikanan
tangkap yang
efisien dan
ramah li
ngkungan

Menjaga
kelestarian
sumberdaya
perairan dan
perikanan
untuk
mendukung
keberlanjutan
produksi
perikanan

-
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pada beberapa tipe
ekosistem pesisir

Pengembangan
penanganan
pascapanen dan
bioteknologi
perikanan dan
kelautan

- identifikasi paket teknologi penangangan
pascapanen, pengolahan dan pengawetan
hasil perikanan di tingkat pengolah ikan

-identifikasi sumberdaya periakanan dan
kelautan berpotensi sebagai bahan pangan
alternatif

-Pengembangan
teknologi dan metode
penanganan
pascapanen,
pengolahan dan
pengawetan hasil
perikanan untuk
meningkatkan
keamanan pangan
ikani dan nilai
tambahnya

- Mengembangkan
metode dan teknologi
pengolahan
sumberdaya
perikanan dan
kelautan sebagai
bahan pangan
alternatif

- Studi potensi sumberdaya
• Studi penyusunan
perikanan, sarana-prasarana dan
rencana bisnis
potensi wilayah untuk mendukung pengembangan
pengembangan minapolitan
minapolitan
• Studi master plan pengembangan • Studi model
minapolitan
pengelolaan kawasan
minapolitan

Pengembangan
perikanan
terpadu
berbasis
kawasan
(minapolitan)

Peningkatan
produktivitas
ternak
potong,

Peningkatan
mutu genetik
ternak lokal
dan manajemen

Pengkajian dan pengembangan
potensi ternak kecil dan besar
melalui teknologi budidaya dan
pengelolaan yang efektif

Pengembangan ternak kecil dan
besar sesuai potensi SDA dan
pakan lokal
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Kajian peternakan
terpadu dan ramah
lingkungan

-Kaji terap teknologi
dan metode
penanganan
pascapanen,
pengolahan dan
pengawetan hasil
perikanan untuk
meningkatkan
keamanan pangan
ikani dan nilai
tambahnya

-Paket teknologi
pasca penen hasil
perikanan, Jurnal,
buku ajar, HAKI

- Kaji terap teknologi
dan metode
pengolahan
sumberdaya
perikanan dan
kelautan sebagai
bahan pangan
alternatif

-Paket teknologi
pengolahan bahan
pangan alternatif
dari sumberdaya
perikanan dan
keluatan, Jurnal,
buku ajar, HAKI

Meningkatkan
mutu olahan,
nilai tambah
dan keamanan
pangan dari
hasil kegiatan
perikanan

-Bahan pangan
alternatif dari
sumberdaya
perikanan dan
kelautan

Studi dampak pengembangan
minapolitan terhadap produksi
peningkatan dan pendapatan
nelayan, pembudidaya dan
pengembangan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil

Jurnal, bahan ajar
dan model
pengelolaan
minapolitan

Bahan rujukan
dalam pengelolaan
minapolitan

Kajian dan pengembagan
teknologi pascapanen hasil
peternakan untuk
meningkatkan kuanititas dan

Paket teknologi
budidaya dan
pengelolaan ternak
tersedia, kuantitas

Peningkatan
populasi,
produktivitas
ternak tinggi dan
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ternak kecil
dan besar

Pascapanen
dan
pengolahan
hasil
Distribusi
hasil produk
agribisnis
Rawan
Pangan
Optimalisasi
Sumberdaya
hutan

reproduksi,
kesehatan
ternak dan
aplikasi
teknologi
reproduksi
Penanganan
pascapanen,
pengolahan dan
pengawetan
produk
Pemerataan
distribusi

Pengendalian
rawan pangan
Pengelolaan
sumberdaya
lahan dan hutan

kualitas produk, nilai ekonomi
serta keanekaragaman pangan
hasil ternak

Peningkatan
produktivitas
lahan bekas
tambang

dapat mendukung
ketahanan pangan

Inventarisasi sumber pangan
lokal potensial untuk makanan
pokok, makanan tradisional
unggulan

Eksplorasi teknologi penangangan
pascapanen, pengolan dan
pengawetan bahan pangan pokok
dan makanan tradisional

Penggandaan skala
Lab ke skala
UKM/Industri

Aplikasi teknologi
pascapanen, pengolahan dan
pengawetan untuk komoditas
lokal

Perluasan pasar

Pengembagan sistem
kemitraan dalam distribusi
hasil/produk

Distribusi hasil
produk merata

Akses masyarakat
terhadap pangan
terwujud

Studi potensi manfaat hutan dan
kerusakan lahan, flora dan fauna

Kajian distribusi dan informasi
pangan
Kajian penguatan bidang
produksi dan pemasaran
Kajian pengembangan sistem
kewaspadaan ketahanan pangan
Pemetaan sumberdaya alam
(flora, fauna dan habitatnya)

Kajian faktor
kerawanan pangan
Metode pengelolaan
hutan yang tepat, dan
lestari. Aplikasi
teknologi budidaya
budidaya flora lokal

Model pengendalian rawan
pangan
Model pengeleloaan hutan
berbasis masyarakat.

Stabilitas pangan
terkendali
Sumberdaya hutan
lestari dan
pendapatan
meningkat

Uji teknologi
budidaya tanaman
pada lahan bekas
tambang

Aplikasi teknologi budidaya
tanaman berbasis sumberdaya
lokal

Rawan pangan
terkendali
Sumberdaya alam
terpetakan, Paket
teknologi budidaya
flora lokal, model
pengelolalan hutan
berbasis masyrakat
Lahan bekas
tambang produktif
dan lestari.

Studi budidaya flora lokal

Optimalisasi
lahan bekas
tambang

dan kualitas hasil
ternak tinggi,
publikasi, bahan
ajar, kemitraan
dengan indutri

Studi potensi dan permasalahan
lahan bekas tambang

Identifikasi tanaman/pohon
adaptif pada tanah bekas tambang

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

78

4.3.1.1.4. Tema Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Tabel 4.3.1.1.4. Rancangan Penelitian Untuk Tema Otonomi Daerah Dan Desentralisasi 2016-2020
Program

Sub Program

Desentralisasi
fiskal dan
penataan daerah

Peningkatan
layanan publik dan
kemampuan fiskal
daerah sebagai
dampak positif dari
otonomi daerah

Status, Skala,
Riset Sebelumnya
Sektor Kunci yang
menggerakkan
perekonmian Sultra

Dampak kebijakan
desentralisasi fiskal
terhadap kinerja
sektor pertanian dan
perekonomian
daerah dalam upaya
pengurangan
pengangguran dan
kemisikinan di
Sultra

2016-2017
Kajian kemampuan
kabupaten/kota dalam
pelaksanaan otonomi
daerah

Desentralisasi fiskal
dan implikasinya
terhadap kondusifitas
usaha daerah
Kabupaten/kota

2018-2019
Kebijakan
desentralisasi
fiskal dan
dampaknya
terhadao kinerja
perekonomian
daerah dalam
upaya
peningkatan
pendapatan asli
daerah

2019-2020
Analisis dampak
alokasi SDA dan
DAU terhadap
pertumbuhan dan
pemerataan
ekonomi antar
daerah

Efektifitas
penyelenggaraan
pemerintah daerah
dalam era otonomi
daerah kaitannya
dengan efisiensi
pengalokasian dan
daya serap
anggaran
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Output

Indikator/

Rekomendasi
kebijakan yang
dapat
meningkatan
kemampuan
fiskal daerah
dam
mengefisienkan
pemanfaatan
anggaran dan
peningkatan
daya serap
anggaran dalam
rangka
peningkatan
layanan publik

1)Meningkatanya
kucuran DAU,
DAK ke daerah
diiringi dengan
kemampuan
daerah dalam
meningkatkan
PAD
2) Tercapainya
pertumbuhan
ekonomi yang
tinggi dan
berkualitas yang
mampu menjawab
masalah
pengangguran dan
kemiskinan serta
peningkatan
pendapatan
masyarakat
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4.3.2. Rumpun Teknologi dan Sains: bidang ilmu keteknikan , matematika dan ilmu
pengetahuan alam
Rumpun ilmu Teknologi dan Sains merupakan kumpulan dari berbagai displin ilmu
teknik dan MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam). Penelitian pada rumpun ini
ditujukan untuk mendukung pengembangan teknologi pemanfaatan sumber daya hayati,
deteksi potensi kebumian, deteksi perubahan iklim dan lingkungan, pelestarian lingkungan
dan biodiversity, energi terbarukan penerapan model-model kuantitatif melalui
pengembangan penelitian-penelitian sains dan rekayasa.
Teknologi dan sains merupakan pengelompokan wilayah penelitian ke dalam ilmuilmu serumpun dimaksudkan untuk memudahkan membuat suatu kebijakan dan prioritas
penelitian yang dapat didukung secara multidisiplin ilmu. Kelompok penelitian Teknologi–
Sains diharapkan dapat mengembangkan riset-riset unggulan tidak hanya sebagai sains
murni atau skala laboratorium tetapi juga diarahkan agar penemuan sains tersebut dapat
diaplikasikan di masyarakat luas. Pemikiran tersebut juga dimaksudkan untuk
menterjemahkan kebijakan pemerintah di bidang penelitian dan kebutuhan masyarakat luas
khsusnya pengguna hasil riset di bidang sains dan teknologi. Dalam visi dan misi
Universitas Halu Oleo juga telah tercantum secara implisit untuk mengangkat kearifan
lokal dalam kegiatan akademiknya, baik di bidang pendidikan maupun penelitian dan
pengabdian pada masyarakat. Sehingga jika dilihat dari keterkaitannya maka tema-tema
penelitian yang dipilih oleh rumpun Teknologi dan Sains diharapkan telah menerjemahkan
harapan para pemangku kepentingan (stakeholder).
Jumlah dosen bergelar doktor dan master bahkan guru besar pada rumpun teknologi
dan sains sangat mendukung, maka sudah seharusnya banyak temuan baru yang dapat
diadopsi untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum para peneliti
tersebut merupakan integrasi dari ilmu-ilmu dasar, keteknikan dan rekayasa teknologi serta
model-model kuantitatif. Sehingga untuk jangka menengah, penelitian–penelitian yang
berpedoman pada penelitian strategi nasional telah dibuat 3 (enam) bidang penelitian pada
rumpun teknologi dan sains yaitu:
1) Energi Baru dan Terbarukan
2) Kebumian, Perubahan Iklim, Pelestarian Lingkungan dan biodiversity;
3) Pengentasan Kemiskinan
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Pelestarian lingkungan dan biodiversity serta energi baru terbarukan bisa dikelola
dengan optimal jika tersedia infrastruktur dan transportasi serta pengembangan teknologi
informasi. Pengelolaan dan pemanfaatan yang tidak seimbang baik sumberdaya alam
maupun infrastruktur dan industri akan memberikan dampak terhadap lingkungan.
Sehingga sumberdaya alam, kegiatan industri dan infrastruktur akan saling berhubungan
dengan Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan.
Ditetapkannya penelitian unggulan untuk rumpun Teknologi dan Sains tersebut di
atas tidak berarti tema lain tidak akan mendapat tempat dalam rancangan penelitian
Universitas Halu Oleo. Tema-tema dan fokus penelitian lebih spesifik akan dimuat dalam
roadmap masing-masing bidang.
IV.3.2.1. Rancangan Penelitian Unggulan Rumpun Tekno dan Sains
Penelitian dibidang teknologi dan sains menjadi sangat urgen seiring dengan
tuntutan kemajuan IPTEK. Empat tema penelitian unggulan untuk rumpun ilmu Teknologi
dan Sains didasarkan pada arah kebijakan Ristek pemerintah, kebutuhan masyarakat,
ketersediaan sumberdaya baik berupa sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana
seperti laboratorium dan peralatannya, serta kerjasama yang telah terjalin selama ini antara
Universitas Halu Oleo dengan seluruh stakeholder yang ada.
Semua tema penelitian unggulan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam
beberapa tema penelitian yang umumnya menargetkan adanya produk yang bermanfaat
bagi masyarakat, diperoleh model dan teknologi tepat guna, pengembangan bahan ajar dan
pengakuan seperti HaKI atau paten. Alasan penetapan penelitian unggulan (Energi
Terbarukan, kebumian, pelestarian lingkungan dan perubahan iklim,dan kemiskinan)
dalam rumpun Teknologi dan Sains adalah adanya kondisi dan kebutuhan yang mendesak
untuk diselesaikan.
Fakta tentang kelangkaan energi di daerah bahkan Indonesia dan dunia telah
berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat luas (utamanya masyarakat pesisir dan
pedesaan), tidak hanya pada dunia industri tetapi juga sektor ekonomi riil dan bahkan telah
merambah ke kehidupan bermasyarakat.
Permasalahan menipisnya cadangan sumber energi dari fosil dan kebutuhan energi
yang semakin meningkat merupakan persoalan besar yang harus dicarikan jalan keluarnya.
Telah banyak penelitian-penelitian untuk mengungkap ketersediaan energi di masa
mendatang, namun masih sebatas inventarisasi seperti potensi mikro hidro, sinar matahari,
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arus dan gelombang laut, angin dan geothermal. Pencaraian material baru anorganik atau
anorganik komposit yang dapat turut serta dalam memecahkan masalah pencarian atau
konversi energi yang terbarukan juga dikembangkan. Pencarian sumber energi baru dan
terbarukan juga diharapkan dapat menjadi solusi bagi semakin menurunnya kualitas
lingkungan hidup.
Potensi sumber daya kebumian baik sumber daya energi dan mineral yang dapat
bernilai ekonomi maupun potensi bencana kebumian yang ancaman bagi kehidupan
terutama di Sulawesi Tenggara. Upaya pemerintah Sulawesi Tenggara untuk mengusulkan
pada pemerintah pusat agar Sulawesi Tenggara menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Industri Pertambangan menjadikan isu pemanfaatan sumber daya bumi berupa potensi
tambang dan dampak yang menyertainnya merupakan salah riset unggulan. Masalah
perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan merupakan salah satu riset unggulan
untuk rumpun bidang ilmu Teknologi dan Sains. Daerah kita sebagai “pusat
pertambangan” memunculakn berbagai kerusakan lingkungan termasuk ancaman
punahnya biodiversity daerah kita sehingga diperlukan kajian masalah lingkungan
pertambangan termasuk pencemaran air dan tanah akibat kegiatan pertambangan sehingga
diperlukan remediasi lingkungan air dan tanah, dan pemanfaatan mikroba potensial dan
diversifikasi fungsi biodiversity.
Mahalnya harga obat dan ketergantungan impor semakin mendorong masyarakat
untuk mememafaatkan pengobatan aternatif dari tumbuhan sehingga diperlukan
identivikasi jenis tumbuhan lokal yang berpotensi sebagai obat dan diperlukan
“diversifikasi fungsi biodiversity”

yaitu fungsi tanaman yang telah dikenal secara

tradisional sebagai obat dan material dalam industri.
Dengan mengangkat tema-tema tersebut maka diharapkan dapat menjawab
sebagian besar kebutuhan stakeholder baik untuk peningkatan hasil-hasil riset maupun
untuk kebutuhan kemaslahatan umat manusia.
4.3.2.2. Tema Penelitian Rumpun Teknologi dan Sains.
Roadmap penelitian rumpun Teknologi dan Sains akan diuraikan secara sistematik
sehingga dapat menunjukkan keterkaitan satu tema penelitian dengan tema penelitian
lainnya serta menunjukkan nilai manfaatnya bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah
dan bangsa.
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4.3.2.2.1. Energi Baru dan Terbarukan
Kelangkaan energi dan seringnya terjadi pemadaman listrik menjadikan rumpun
Teknologi dan Sains memilih tema energi terbarukan sebagai salah satu riset unggulan.
Tema energi terbarukan berfokus pada pemanfaatan sumberdaya air dalam skala kecil dan
menengah, pemanfaatan energi dari arus dan gelombang laut, pemanfaatan energi angin,
pengembangan dan pemanfaatan sel surya dan DSCC fuell cel, pemanfaatan potensi
energy panas bumi, serta pengembangan bioetanol dalam rangka pencarian bahan bakar
baru, disamping itu melakukan pengoptimalan sistem efisiensi dan efektifitas penggunaan
energi (pengembangan management energi) yang ada. Bidang ini akan mengkaji potensi
dan pemodelan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta efisiensi energi.
Tema energi baru dan terbarukan menjadi riset unggulan lainnya untuk lima tahun
ke depan. Tema-tema yang diangkat dalam bidang ini merupakan kelanjutan dari penelitian
awal yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Universitas Halu Oleo. Penelitian yang
telah dilakukan pada tema ini adalah fungsionalisiasi bahan tanaman dan alam sebagai
converter energi, converter energi surya, mencari bentuk sel elektrokimia sebagai
penyimpan energi, fungsionalisasi lempung diarahkan pada kegiatan penambangan dan
atau material dasar pencarian bentuk energi baru, Potensi Pembangkit Listrik Mikro Hidro,
Analisis potensi angin, energi panas bumi, sinar matahari, energi gelombang dan arus laut,
kajian dalam bidang pencarian mikroba potensial (sumber air panas, laut) dan pemanfaatan
limbah/sampah serta jenis tanaman tertentu sebagai salah satu sumber energi.
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Tabel 4.3.2.2.1. Road Map Penelitian Energi Terbarukan
Tema

Energi
terbaruk
an

SubTema

Kajian
sistem
pemban
gkit
daya
Kajian
pemanfa
taan
energi
gelomba
ng dan
angin
sebagai
sumber
energi
baru

Status,
Skala, dan
riset
sebelumny
a
Analisis
potensi
pembangkit
daya

Outcome
2016-2017

2018-2019

Desain
pembangkit

Simulasi
dan
pembuatan
alat

Aplikasi
skala
lapangan

Desain
pembangkit

Simulasi
dan
pembuatan
alat

Aplikasi
skala
lapangan

Penerapan
dan
Pengemban
gan PLTP
Produksi
Sulawesi
Tenggara
Pemanfaata
n langsung
untuk
menunjang
ekonomi
masyarakat
Simulasi
dan
pembuatan
alat

Pengemban
gan PLTP
Produksi
Sulawesi
Tenggara
Pemanfaata
n langsung
untuk
menunjang
ekonomi
masyarakat

Analisis
potensi dan
kelayakan

Pengemban
gan sistem
konversi
energy dan
protoripe

Desain
pembangkit

Simulasi
dan
pembuatan
alat

Pembangun
an
pembangkit
listrik
mikrohidro
skala 1
MW
Aplikasi
skala
lapangan

Panas
Bumi
(geother
mal)

Survey
awal
Inventarisa
si data
wilayah
potensi
panas bumi
dan

Pemetaan
potensi dan
kegiatan
eksplorasi
geologi/geo
fisika
Ekplorasi
dan anaslis
geokimia
potensi
panas bumi

Kajian
pembang
kit
Mikrohi
dro

Analisis
potensi
pembangki
t
mikrohidro

Desain
pembangkit

Fungsio
nalisasi
bahan
alam
sebagai
converte
r energi
surya

Analisis
potensi
bahan
alam
sebagai
sumber
energi

Target
penelitian

2019-2020

1. Diversifikas
i energi
(panas
bumi,
angin, batu
bara,
biofuels,
biomasa,
dan biogas,
surya foto
voltaic,
hydrogen
dan
fuelcell,
energi laut,
2. Publikasi
dalam Jurna
dan buku
3. Haki, Paten

Pemanfaatan
sumber
energy panas
bumi sebagai
PLTP dan
pemanfaatan
langsung
untuk
mendukung
kegiatan
ekonomi
masyarakat

Aplikasi
skala
lapangan
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Teratasinya
krisis energi
terutama
energi
listrik

Teratasinya
krisis energi
terutama
melalui
sumber
mikrohidro
Prototipe alat,
Jurnal
nasional
akreditasi

Tersedianya
pembangkit
listrik
mikrohidro

Model, alat
dan Paten
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Mencari
bentuk
sel
elektroki
mia
sebagai
penyimp
an
energi
Material
baru sel
surya

Sistem
penyimp
anan
energi
(Baterai)

Sistem
Manaje

Desain
pembangkit

Simulasi
dan
pembuatan
alat

Aplikasi
skala
lapangan

Studi nano
partikel
dan lapisan
tipis

Pembuatan

Sel surya
tipis dan
efisien

paten, jurnal
nasional,
jurnal
internasional

Tersedianya
database
bahan
potensial
tenaga surya

Studi dan
karakterisa
si dari
berbagai
sumber

Prototipe
Sel surya
organik

Kelayakan
dan
evaluasi

paten, jurnal
nasional dan
internasional

Database
bahan sel
surya
organic

Eksplorasi
polimer
konduktif

Polimer
konduktif
diperkaya
karbon
nano

Prototipe
sel surya
dari
polimer

jurnal
nasional,
jurnal
internasional

Tersedianya
metoda dan
database
bahan

Pengemban
gan EDLC
dari karbon
aktif

Penggunaa
n polimer
diperkaya
karbon
aktif lockl

Penggunaa
n polimer
diperkaya
karbon
aktif local

Prototipe
baterai
dengan
kapasitas
maksimum

jurnal
nasional,
jurnal
internasional

Tersedianya
database
bahan baterai
dari
kandungan
lokal

Pencarian
sel
elektrokimi
a efektif
dan efisien

Studi
fungsionali
sasi bahan
alam
sebagai sel
kimia

Prototipe
baterai dari
bahan alam

Pengujian
dan
evaluasi

berupa paten,
jurnal
nasional,
jurnal
internasional

Peningkatan
nilai tambah
bahan alam

Pemetaan
potensi
seluruh
Sultra

Pembuatan
sistem
konversi

berupa paten,
jurnal
nasional,
jurnal
internasional

Tersedianya
tenaga listrik
energi angin
untuk
masyarakat
pesisir

Simulasi
dan
pembuatan
alat

Kombinasi
tenaga
angin dan
matahari
untuk
masyarakat
pesisir
Aplikasi
pada
kendaraan
bermotor

Model, alat,
jurnal dan
paten

Adanya
bahan bakar
alternative
baru

Aplikasi
model

Model,
jurnal dan

Sel surya
organik
dengan
teknik
DSSC (dye
synthetic
solar cell)

Listrik
tenaga
angin
untuk
masyara
kat
pesisir

Pengemban
gan kincir
angin
berbagai
model

Kajian
bioenerg
i

Optimalisa
si bioetanol
dari
tanaman
ubi
kayu,jarak
dan briket
alang-alang

Simulasi
dan
pembuatan
alat

Kajian
model

Analisis
audit energi

Analisis
peluang

Perencanaa
n model
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sistem
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men
Energi

Material
Maju

pengelol
aan
energi
lama dan
terbaruk
an

(loose
energy)

penghemata
n energi

dan
simulasi
kebutuhan
dan
pengelolaa
n energi

pengelolaa
n energi

paten

manajemen
dan
pengelolaan
energi

Bahan
penyerap
gas
buang
kendaraa
n

Penyerap
gas buang
dari TiO2
dan karbon
aktif

Studi bahan
penyerap
efisien

Studi
bahan
penyerap
efisien

Prototipe

berupa
paten, jurnal
nasional dan
internasional

Bahan dan
metode baru
penyerap
emisi
kendaraan

Bahan
ringan
untuk
konstruk
si rumah

Pencarian
bahan alam
lokal untuk
dinding
sintesis

Pencarian
bahan alam
lokal untuk
dinding
sintesis

Prototipe
bahan
ringan,
kuat, ramah
lingkungan

berupa
paten, jurnal
nasional dan
internasional

Peningkatan
nilai tambah
bahan lokal

Material
nano
untuk
pertahan
an

Sintesis
material
polimer
nanoferrit

Sintesis
material
polimerkarbonnanoferrit

Prototipe
dan
pengujian

Berupa
jurnal
nasional dan
internasional

Tersedia
bahan untuk
industri
pertahanan

Pemetaan
potensi dan
ekstraksi
material
magnetik
dari pasir
besi alam

Proses
pabrikasi
magnet
permanen
yang cepat,
dan efisien

Pabrikasi
magnet
permanen
kuat

berupa
paten, jurnal
nasional dan
internasional

Peningkatan
nilai tambah
bahan lokal
sebagai
bahan
magnet

Material
magnetik

Karektirisas
i material
magnetik
dari pasir
besi wilayah
pesisir
Sultra
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IV.3.2.2.2. Kebumian, Perubahan iklim dan Pelestarian Lingkungan
Tema kebumian, perubahan iklim, pelestarian lingkungan dan biodiverstity akan
mengangkat pengkajian dan pemanfaatan potensi kebumian, dan kondisi lingkungan hidup
di wilayah sekitarnya.
Potensi kebumian berupa cadangan sumber daya mineral dan batuan seperti emas,
nikel, aspal, pasir besi, kromit, galena, batubara, marmer/oniks, batuan dan mineral lainnya
membutuhkan upaya riset untuk memaksimalkan upaya pemanfaatan secara efektif dan
efisien. Disamping pemanfaatan potensi kebumian bernilai ekonomi, potensi bencana
kebumian juga menjadi aspek yang harus dikaji sebagai bagian dari dari riset u nggulan
yang diusulkan.
Perubahan iklim, kerusakan hutan dan lahan, berkurangnya air tanah, rusaknya
sistem lapisan tanah dan termasuk rusaknya habitat pesisir pantai, pencemaran air tanah
dan laut, sedimentasi pesisir, bahkan rusaknya terumbu karang dapat dideteksi dengan
pengembangan aplikasi system pakar (expert system) berdasarkan data satelit
penginderaan jauh/remote sensing dengan GIS serta penggunaan alat-alat penyelidikan
kualitas air, struktur tanah berupa soil test, booring, kronologi rekaman iklim pada batuan,
tanah, dan tumbuhan, serta resonansi gelombang elektromagnetik.
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa tema ini akan menfokuskan pada pelestarian
lingkungan dan perubahan iklim. Hal ini diangkat karena makin meningkatnya pencemaran
dan kerusakan lingkungan terutama jika dikaitkan dengan upayah pemerintah untuk
menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai kawasan ekonomi khusus pertambangan. Rencana
ini perlu diikuti oleh kajian atas daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk
menjamin

dan mengarahkan

agar kegiatan-kegiatan

yang

menyertai

kebijakan

pembangunan pada kawasan ekonomi khusus tersebut tidak ikut meberikan tekanan pada
lingkungan hidup.
Selain itu biodiversity menyediakan potensi untuk dieksplorasi sebagai bahan baku
obat-obatan yang selama ini kita memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan impor dan
sumber pangan impor, maka diperlukan upaya pelestarian dan diversifikasi fungsi
biodiversity tersebut.
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Tabel 4.3.2.2.2. Rancangan Penelitian Untuk Tema Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan
Program
Penelitian
Kebumian

Perubahan iklim

Pelestarian
lingkungan

Sub-program
Penelitian
Pengembanga
n model
Geodinamika

Status , Skala, dan
riset sebelumnya
Pengembangan metode
baru rekonstruksi
tektonik

Pengembanga
n model
cadangan
potensi
sumber daya
batuan dan
mineral
Pengembanga
n model
mitigasi
bencana
kebumian

2016-2017

2018-2019

2019-2020

Outcome

Target penelitian

Pemanfaatan metode
baru dalam
rekonstruksi tektonik

Pemanfaatan metode
baru dalam
rekonstruksi tektonik

Pemanfaatan
metode baru
dalam
rekonstruksi
tektonik
Analisis potensi
sumber daya alam
geologi/geofisika

Model
geodinamika

Tersedianya model
geodinamika
berbasis data dan
interpretasi yang
kuat
Tersedianya data
potensi sumber
daya alam

Survey awal potensi
geologi Sulawesi
tenggara

Survey geologi &
geofisika potensi
sumber daya alam

Pemetaan
geologi/geofisika
potensi sumber daya
alam

Survei awal potensi
bencana kebumian

Dokumentasi kejadian
bencana alam, survey
wilayah rawan bencana,

Pemetaan wilayan
potensi bencana

Pemetaan wilayah
potensi rawan
bencana

Peta wilayah
potensi rawan
bencana,

Pengembang
an aplikasi
system
penentuan
perubahan
iklim
Pengaruh
iklim pada
system dan
fungsi
lingkungan

Analisis potensi
pengembangan
apalikasi sistem pakar

Desain sistem

Simulasi

Aplikasi
lapangan

Pemodelan pengaruh
perubahan iklim
terhadap system dan
fungsi lingkungan

Prediksi ENSO

Model Elnino dalam
hubunganya system
dan
fungsi
lingkungan

Aplikasi model

Jurnal

Pencemaran
lingkungan
pertambangan

Studi tentang sumber
pencemaran lingkungan

Analisis
dampak
sumber pencemaran

Pengembangan
system
penanggulangan
kerusakan lingkungan

Mitgasi dan
monitoring
lingkungan
pertambangan

Jurnal
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skala

Database
potensi sumber
daya alam

Jurnal

Tersedianya Peta
rawan bencana dan
rencana aksi
menghadapi
bencana
Antisipasi
warming

global

Perbaikan kualitas
lingkungan

88

Pelestarian
lingkungan
(biodiversity)

Pemanfaatan
sumber
daya
alam lokal
Ekosistem kota

Pengelolaan
biodiversity
tumbuhan
lokal
Pemanfaatan
alternative
dari fungsi
tanaman dan
hewan yang
telah dikenal
secara
tradisional
Geologi,
geofisika

Eksplorasi keragaman
biodiversity tumbuhan
lokal Sultra

Data
keragaman
biodiversity tumbuhan
lokal Sultra

Pemanfaatan alternative
dari fungsi tanaman dan
hewan sebagai obat dan
material dalam industry

Uji fungsi
dan hewan

Survey awal potensi
geologi Sulawesi
tenggara

Survey geologi &
geofisika potensi
sumber daya alam

Penataan
lingkungan
perkotaan

Peran masyarakat tepi
sungai pada ekosistem
kota pesisir studi kasus
kota kendari

Implikasi socio-cultural
dan ekonomi
masyarakat terhadap
ekosistem kota pesisir

Aplikasi GIS
dalam
evaluasi
perubahan
morfologi
kota di
Prov.Sultra

Aplikasi GIS dalam
pemetaan komponen
ekosistem kota pesisir

Aplikasi
material
bangunan
terhadap

Identifikasi pengaruh
iklim terhadap material
dinding terhadap

tanaman

pertambangan
Koleksi biodiversity
tumbuhan
lokal
Sultra

Pemanfaatan

Jurnal
Paten

dan

Upaya konservasi
dan koleksi hidup
specimen/planlet

Data tanaman dan Sediaan bahan
hewan yang poetnsi tanaman dan
sebagai obat
hewan

Pemetaan
geologi/geofisika
potensi sumber daya
alam
Indikator sociocultural dan ekonomi
masyarakat yang
berpengaruh terhadap
prasarana dan
lingkungan

Analisis potensi
sumber daya alam
geologi/geofisika

Database
potensi sumber
daya alam

Tersedianya data
potensi sumber
daya alam

Pengelolaan
ekosistem kota
pesisir yang
berkelanjutan

Arahan
pembangunan dan
perancangan kota
pesisir

Analisis keberlanjutan
kota pesisir di sultra
dengan aplikasi gis

Simulasi gis dalam
penerapan
pendekatan
perancangan kota
pesisir yang
berkelanjutan

Simulasi/evaluasi
konsep
perancangan dan
model
pengelolaan kota
pesisir yang
berkelanjutan

Uji ketahanan material
terhadap pengaruh
panas dan kelembaban

Formulasi komposisi
bahan pembentuk
material dinding
tahan terhadap

Simulasi/evaluasi
konsep
perancangan dan
model

Kebijakan,
model
pengelolaan,
desain
komponen
ekosistem kota
pesisir yang
berkelanjutan
Tingkat
keberhasilan
konsep
perancangan
dan model
pengelolaan
kota pesisir
berkelanjutan
Paten
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Aplikasi gis dalam
pemetaan
komponen
ekosistem kota
pesisir

Pengaruh iklim
terhadap material
dinding
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Pelestarian
bahan
baku
lingkungan

Pelestarian
tanah

air

pengaruh
iklim
Inovasi
Alternatif
material
bangunan
bahan dasar
tanaman
Keberlangsun
gan dan
ketercukupn
penyediaan
air tanah

pengaruh iklim
Identifikasi sumber daya
alam alternatif material
bangunan
(lantai,dinding,
plafon,atap)

Analisis peningkatan
mutu dan pemanfaatan
meterial alternatif

Pengembangan
produk bahan
alternatif bangunan

konsep
perancangan dan
model, bahan baru

Paten

Teknologi sumber
daya alam alternatif
material bangunan
ramah lingkungan

Pemodelan lokasi air di
kota-kota Sulawesi
Tenggara

Kajian komprehensif
kualitas air tanah dan
DAS di kota-kota
Sulawesi Tenggara

Pengaruh perubahan
tata guna lahan pada
debit puncak sungai
di Sultra

Simulasi/evaluasi
konsep
perancangan dan
model

Paten

Pemodelan lokasi
air di wilayah kota
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4.3.2.2.3. Tema Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan agenda prioritas bangsa Indonesia. Kemiskinan akan
menyebabkan kebodohan dan kurang gizi, kualitas SDM menurun dan ketahanan pangan
menurun. Kemiskinan juga identik dengan rendahnya akses terhadap perolehan informasi,
pendidikan, pelayanan kesehatan, sandang, pangan, dan papan, bergizi seimbang dan
aman. Sub program yang terkait dengan tema ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam
industri teknologi rekayasa keteknikan seperti bahan bangunan, elektronika dan
perbengkelan. Selain itu juga diupayakan peningkatan SDM. strategi komunikasi dan
kewirausahaan.
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Tabel4.3.2.2.3 Road MapPenelitian Pengentasan Kemiskinan 2016-2020
Program
Penyajian
Informasi Spasial
Kemiskinan

Pemetaan wilayahwialayah
kemiskinan

Identifikasi spasial wilayah kantong-kantong
kemiskinan

Penyusunan model
pemetaan wilayah
kantong kemiskinan

Pengembangan
teknologi sistem
pemetaan wilayah
kantong-kantong

Tersedianya
paket teknologi
informasi
wilayah
kemiskinan

Indikator/
Target
Kemudahan
penyusunan strategi
penanganan
kemiskinan skala
prioritas wilayah

Akses Teknologi
dalam
pengentasan
kemiskinan
Peningkatan
SDM

Strategi deseminasi
dan pemanfaatam
teknologi

Kajian Strategi diseminasi IPTEKS untuk
peningkatan produktivitas industri kecil
keteknikan

Penyusunan model
akses teknologi
rekayasa keteknikan

Tersalurkannya
hasil rekayasa
industri teknik

Pengembangan
usaha keteknikan
masyarakat

Model Pelatihan dan
pemagangan

Identifikasi model penyadaran masyarakat
miskin melalui Open Space Technology
(OST) bidang bahan bangunan, elektronika
dan perbengkelan

Pengembangan model
gagasan/ide untuk
mengembangkan
industri kreatif

Peningkatan
kemampuan
SDM

Terbukanya
industri kecil
dibidang teknik

Peningkatan
Usaha

Inovasi
pengembangan
bahan, desain
produk, pengelolaan
limbah
Pengembagan UKM
keteknikan

Analisis pengembangan bahan alternatif
industri keteknikan

Pengembangan model
desain produk untuk
mengembangkan
industri kreatif

Pengembangan
Inovasi Teknologi
tepat guna untuk
peningkatan produksi
Pengembangan model
pendidikan industri
kecil keteknikan
berbasis sumber daya
lokal
Pengembangan
teknologi
pemanfaatan limbah
bahan industri

Peningkatan
produk dan
kesejahteraan

Pengembangan model UKM dan
Inovasi teknologi guna meningkatkan
produksi dan produktivitas

Model kebijakan untuk
mendukung
pengembangan industri
kreatif

Penemuan
bahan alternatif
dan optimalisasi
penggunaan
bahan
Tersedianya
model
pengembangan
UKM

Kebijakan makro
kewirausahaan

Subprogram

Status, Skala, dan
RisetSebelumnya

Teknologi batu bata di
kota Kendari

2016-2017
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2018-2019

2019-2020

Kajian jalur distribusi
produk industri
keteknikan

Output

Tumbuhnya
wirausaha baru
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4.3.3.

Rumpun Ilmu Ekososbudkum: ilmu ekonomi, sosial politik, Bahasa,
Tradisi Lisan, Seni, Sastra, budaya dan hukum

Rumpun ilmu eksosbudkum secara umum merupakan kumpulan dari berbagai
displin ilmu Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Faklutas Hukum
dan juga FKIP. Tema penelitian ekososbudkum mengacu pada penelitian strategi nasional
diarahkan pada kajian ekonomi, sosial budaya, tradisi lisan, seni, sastra dan hukum sebagai
kontribusi bagi perbujudan visi dan PIP UHO. Adapun bidang penelitian dalam rumpun
ilmu ekososbudkum yaitu: pengentasan kemiskinan, integrasi bangsa dan harmonisasi
sosial,otonomi daerah dan desentralisasi serta Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan
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4.3.3.1. Rancangan Penelitian Unggulan Rumpun Ekososbudkum
Tabel 4.3.3.1.1. Road Map Penelitian Pengentasan Kemiskinan 2016-2020
Program
Penelitian
Pengentasan
Kemiskinan

Sub-program
Penelitian

Eksplorasi
Pengembangan
SDM berbasis
Kewirausahaan
sebagai Upaya
pengentasan
kemiskinanan
Peningkatan Eksplorasi
Kompentesi peningkatan,
Pendidikan
pengembangan dan
berbasis
reorientasi
Kewirausahaa pendidikan berbasis
n
kewirausahaan

Peningkatan
Kompentensi

2016-2017

2018-2019

2019-2020

Outcome

Target penelitian

sebelumnya

Pemberdayaan
masyarakat petani,
peternak dan
nelayan

Pengembang
an SDM
berbasis
Kewirausaha
an

Optimalisasi
peningkatan

Status , Skala, dan riset

Identifikasi masalah Pemetaaan wilayah
penyebab kemiskinan kemiskinan
diberbagai komunitas berdasarkan
karakteristik
masyarakat/komunita
s

Pengembangan Sumber
Daya Manusia Unggul
dan Berdaya Saing dalam
Meningkatkan
Pergerakan Pekerja
Indonesia

Pengembangan
Kewirausahaan
masyarakat dalam
pengentasan
kemiskinan dan
pengangguran
Peningkatan kapasitas
Kewirausahaan UKM
dalam Pengembangan
UKM yang Kuat dan
Tangguh
Menyongsong Era
Pasar Global

Pengembangan
Usaha
Pengembangan SDM
di Bidang Industri
Kreatif Dalam
Optimalisasi
Pemanfaatn Sumber
Daya Lokal
Pengembangan
Kewirausahaan
Mahasiswa sebagai
solusi bagi
Pengangguran
terdidik

Pemberdayaan
masyarakat miskin
pada berbagai
komunitas

Mayarakat miskin Kemiskinan berkurang
makin berdaya,
secara signifikan
model, bahan ajar,
HAKI.
Terciptanya model
pengembangan
usaha

Peningkatan produksi
dan pendapatan.

Pengembangan
Simpul Jejaring
Sosial dalam
Pengentasan
Kemiskinan dan
Pengangguran.

Jurnal Nasional

Terciptanya Model
Pengembangan SDM
berbasis kewirausahaan,
Penurunan Angka
Kemiskinan dan
pengangguran

Reorientasi
Pendidikan di
Perguruan Tinggi
dalam
Mengoptimalkan
Peran Perguruan
Tinggi Mengatasi
Masalah
Pengangguran dan
Kemiskinan
Bangsa

Jurnal Nasional dan Terciptanya suatu model
Hak Paten
pendekatan Kompetensi
pendidikan yang
berbasis kewirausahaan

Kepemimpinan Bagi Reposisi
Optimalisasi peran Jurnal Nasional dan Terciptanya Suatu
Pembangunan
Pengangguran dalam badan usaha swasta Hak Paten
Model Standar Mutu
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pendapatan
daerah
melalui
pemberdayaa
n SDM

SDM,
kepemimpinan dan
optimaliasai
pengelolaan SDM
Eksplorasi
UMKM Potensial
dan Unggulan

Peningkatan
Kompetensi
dan Daya
Saing
Internasional
UMKM

Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Publik
Pemerintah

Pengentasan
Kemiskinan

Penyusunan Database
Sektor Unggulan dan
UMKM Unggulan
Sultra

Kompetensi dan
Daya Saing
UMKM

Identifikasi Faktor-Faktor
Penghambat
Pengembangan UMKM
di Sultra
Peningkatan
Identifikasi Produk
Akses Pasar
UMKM Unggulan
UMKM Unggulan Sultra yang Berbasis
di Sultra
Ekspor

Peningkatan
Standar Mutu
Layanan Publik
Pemerintah

Analisis Kualitas
Layanan Publik
Pemerintah Daerah di
Sultra

Pemberdayaan
Masyarakat
Miskin

Pemanfaatan

Pemanfaatan

Indonesia Yang
maju, sejahtera dan
berkeadilan

menjaga kedaulatan
Negara dan
optimalisasi
pengelolaan SDA

dan pemerintah
dalam penerapan
program CSR

Kajian SimpulSimpul Wilayah
dan Cluster UMKM
di Sultra

Desain Saluran
Distribusi Bahan
Baku UMKM
Unggulan di Sultra

Jurnal
Nasional

Analisis
Keunggulan
Bersaing UMKM di
Sultra

Penyusunan Strategi
dan Rencana Induk
Pengembangan
UMKM di Sultra

Identifikasi PusatPusat Rantai
Pemasaran
Produk UMKM
Unggulan Sultra
Penyusunan
Rencana Aksi
Pengembang an
UMKM di Sultra

Identifikasi Pasar
Potensial UMKM
Unggulan di Sultra

Penciptaan Produk
UMKM Unggulan
yang Memiliki
Keunikan dan
Berorienrasi Pasar

Jurnal Nasional
dan Hak Paten

Evaluasi Standar
Mutu Layanan
Publik di Sultra

Reidentifikasi
Faktor-Faktor
Penentu
Keberhasilan
Layanan Publik di
Sultra

Desain Model
Saluran Distribusi
dan Promosi
Produk UMKM
Unggulan
Berbasis Ekspor
Desain Alternatif
Standar Mutu
Layanan Publik di
Sultra

Identifikasi
Pelaksanaan Model
Evaluasi dan
Sumberdaya
Pemberdayaan
Monitoring
Potensial yang
Berbasis Kompetensi
Dimiliki Masy.
Masy. Miskin
Miskin
Perumusan Model
Pemberdayaan
Berbasis Kompetensi
1. Identifikasi Potensi 1. Pengolahan Daging Evaluasi dan
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Layanan Publik yang
Berbasis Kompetensi

Hak Paten
Terciptanya Suatu
Model Pengembangan
UMKM dari Hulu ke
Hilir yang Berbasis
Ekspor

Jurnal Nasional
dan
Hak Paten

Terciptanya Suatu
Model Standar Mutu
Layanan Publik yang
Berbasis Kompetensi

Jurnal Nasional
dan Hak Paten

Penurunan Angka
Kemiskinan

Hak Paten dan

Penurunan Angka
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Pengemban
gan Ilmu

Daging Kelapa
Tua

Pengolahan Buah
Kelapa Tua

Pengembangan
Konsep
Relationship
Marketing

Pengaruh Trust,
Commitment terhadap
Loyalitas, Kualitas
Hubungan

2. Pelatihan
Kelapa Tua
Pengolahan
Menjadi Minyak
Minyak Kelapa
Kelapa Tahan
Tahan Lama
Lama
3. Pelatihan
2. Pengolahan
Pengolahan Ampas
Ampas Kelapa
Kelapa
Menjadi Pakan
Ternak
Pengaruh
Desain Model
Kepercayaan,
Strategi
Komitmen, dan
Relationship
Pemulihan terhadap Marketing
Kualitas Hubungan
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Monitoring

Peranan Marketing
Relation dalam
Mengentaskan
Kemiskinan

Jurnal

Kemiskinan
Masyarakat dan
Penciptaan Lapangan
Kerja

Hak Paten, Jurnal
Nasional, dan
International

Pengembangan Konsep
dan Model Marketing
Relation
Penurunan Angka
Kemiskinan

96

4.3.3.1.2. Bidang Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial
Tabel4.3.3.1.2. Road Map Penelitian Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial 2016-2020
Program
Penelitian

Subprogram
Penelitian

Penguatan
Jiwa
Nasionalisme
dan Tatanan
Berkehidupan
bersama

Pengelolaan
konflik

Integrasi sosial
dan
pemberdayaan
masyarakat

Pengelolaan
masalah
sosial
masyarakat

Status , Skala, dan riset

Outcome
2016-2017

2018-2019

2019-2020

penelitian

sebelumnya
Inventarisasi kelompok
pelaku konflik kawasan
tertentu

Sumber penyebab
terjadinya konflik

Model-model resolusi
konflik yang
diterapkan masyarakat
Model resolusi konflik
alternatif

Pemetaan wilayah
konflik

Identifikasi
peristiwa dan
masalah-masalah
konflik

Pemetaan wilayah
komunitas nelayan

Identifikasi masalah
komunitas nelayan

Masalah sosial pokok
petani

Identifikasi masalah
sosial petani

Kearifan lokal
mengatasi masalah
sosial petani

Studi etnografi

Pengkajian persiapan
pemukiman sosial dan
pemberdayaan KAT

Pemetaan sosial
komunitas adat
terpencil (KAT)

Pemetaan masalah
gender
Pemetaan masalah
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Identifikasi masalah
gender

Struktur konflik,
proses konflik,
pengaruh dalam
konflik dan konteks
konflik
Strategi pencapaian
kesejahteran
komunitas nelayan

Target

Tersedianya
model
resolusi
konflik,
konflik
terkelola,
publikasi,
model, bahan
ajar, HAKI

Tidak ada
konflik/aman

Masalah
sosial
masyarakat
terkelola,
publikasi,
bahan ajar

Integrasi soial
mantap dan
terkendali

Strategi pemberdayaan
gender
Strategi penyelesaian
masalah marginal di
kota (PKL, PSK,
pemukiman kumuh,
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marginal di kota (PKL,
PSK, pemukiman
kumuh, anak jalanan)

anak jalanan)
Identifikasi masalah
marginal di kota
(PKL, PSK,
pemukiman kumuh,
anak jalanan)

4.3.3.1.3. Bidang Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Tabel4.3.3.1.3 Road Map Penelitian Otonomi Daerah dan Desentralisasi 2016-2020
Program
Penelitian

EKONOMI
INDUSTRI
DAN
PERDAGAN
GAN

PEMBANGU
NAN
EKONOMI
WILAYAH

EKONOMI
SDM DAN
KETENAGA

Sub-program
Penelitian

Pengembanga
n industri di
Sultra
Distribusi
hasil produk
industri di
Sultra
Percepatan
dan
Pemerataan
Pembangunan

Produktivitas
tenaga kerja

Status , Skala, dan riset

2016-2017

2018-2019

2019-2020

Outcome

Target penelitian

sebelumnya

Identifikasi jenis insdustri di
Sultra

Kendala dan pengembangan
industri di Sultra

Identifikasi distribusi produk
hasil industri di Sultra

Kendala pemasaran produk hasil
industri di sultra

Identifikasi potensi dan kendala
percepatan pembangunan

Identifikasi
Rendahnya produktivitas tenaga

Model
pengembangan
industri di Sultra

Model distribusi
hasl produk
industri

Pengembangan
Industri
berdasarkan
keunggulan
komparative yang
dimiliki
Pengembangan
model diatribusi
yang efisien

Jurnal
Nasional

Hak Paten

Pengukuran tingkat
kesejahteraan disuatu wilayah di
sultra

Model
pembangunan
yang beorientasi
pemerataan

Pengembangan
model
pembangunan
yang berorientasi
kesejahteraan
masyarakat

Jurnal
Nasional
dan
Hak Paten

perencanaan pengembangan
ketenagakerjaan di sultra

Elastisitas dan
Perencanaan
Tenaga Kerja di

Pengembangan
kapasitas sdm di
sultra

Jurnal
Nasional
dan Hak
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Tercapainya
efisiensil produksi
dan dapat
dipasarkannya
produk hasil
industri di sultra

Terwujudnya
pemerataan
pendapatan antar
penduduk dan
wilayah

Meningkatnya
produktivitas
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KERJAAN

MONETER
DAN
KEUANGAN

kerja di sultra

Pengendalian
inflasi dan
keuangan
daerah

Penguatan
Desentralisasi
dan Otonomi
Daerah yang
Menjamin
Kepastian
Hukum

Pemahaman
dan
inplementasi
ekonomi
syariah
Kajian hukum
administratif
terhadap
penegakan
hukum
menyangkut
pengaturan
struktur
kelembagaan
di tingkat
pemerintahan
daerah

Kajian
Otonomi
Daerah dan
desentralisasi

Partisipasi
politik
perempuan
dalam

EKONOMI
SYARIAH

Studi faktor penyebab inflasi di
sultra
Identifikasi potensi PAD di
Kabupaten /kota di sultra

Identifikasi Kesadaran wajib
zakat

Provinsi Sulawesi
Tenggara

Paten

tenga kerja di
sultra

Pengaruh inflasi
terhadap kinerja
ekonomi di sultra

Pengembangan
model
pengendalian
inflasi di sultra

Hak Paten
dan Jurnal

Terkendalinya
laju inflasi di sulta

Studi kendala /upaya
peningkatan PAD
Kabupaten/kota di sultra

Studi
Kemampuan
Keuangan Daerah
Otonom
Kabupaten/kota

Pengembangan
model
pengelolaan
keuangan mandiri

Jurnal
Nasional
dan Hak
Paten

Terwujudnya
kemandirian
keuangan daerah
di sultra

Pengelolaan badan amil zakat

peningkatan
pengelolaan
lembaga
keuangan syariah

Sudi dampak jumlah uang
beredar di sultra

Pemberdayaan
ekonomi umat

Jurnal
Nasional,

Perlunya penelitian
berkelanjutan tentang struktur
lembaga pemerintahan tingkat
daerah

Eksistensi lembaga legislatif dan
eksekutif di Sultra dalam
menjalankan peran dan
fungsinya menurut UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004

Keberdayaan
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2004 terhadap
optimalisasi
lembaga Negara
tingkat Provinsi
Sultra dalam
rangka penguatan
otonomi daerah

Penataan
penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
mengakomodasik
an hak-hak
pedagang kaki
lima

Penurunan
Pelanggara
n HAM
dan
lahirnya
kebijakan
pemerintah
daerah
berbasis
kerakyatan

Perlunya penelitian
berkelanjutan tentang
Partisipasi politik perempuan
dalam kerangka penataan

Implementasi Partisipasi politik
perempuan dalam kerangka
penataan otonomi daerah
menurut perspektif Undang-

Perspektif hukum
perempuan
terhadap
pelaksanaan

Kajian UndangUndang
Pemerintahan
Daerah berbasis

Cetak biru
berupa
naskah
akademis
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Terwujudnya
ekonomi
masyarakat
sejahtera yang
berdasarkan syriat
islam
Supremasi hukum
yang berkeadilan
dan bebas KKN

Kebijakan hukum
pada level
propinsi yang
menjamin
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Berbasis
Keadilan dan
berkepastian
hukum
berkaitan isu
jender

kerangka
penataan
otonomi
daerah
menurut
perspektif
UndangUndang
Nomor 32
Tahun 2004

otonomi daerah menurut
perspektif Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004

Undang Nomor 32 Tahun 2004
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pilkada yang
berbasis jender di
Sultra

jender dalam
kerangka
peningkatan peran
perempuan dalam
pembangunan
daerah di Sultra

yang berisi
rekomenda
si
partisipasi
politik
perempuan
dalam
pembangu
nan di
Sultra

penguatan
partisipasi politik
perempuan dalam
pembangunan di
Sultra
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4.3.3.1.4. Bidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan
Tabel4.3.3.1.4. Road Map Penelitian tema Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan2016-2020
PROGRAM
1
Aspek
Penegakan
Hukum
Kehutanan
Berbasis
Kultur NilaiNilai Lokal

Optimalisasi
peran serta
masyarakat
terhadap
penjagaan
kelestarian
lingkungan
hidup
Tanggung
jawab sosial
pelaku usaha
pertambangan
berbasisi
kesejahtraan
rakyat

Aspek
penegakan

SUBPROGRAM
2
Pengkajian
konsep akulturasi
nilai-nilai hukum
adat berbasis
kerakyatan
terhadap
kelestarian hutan
rakyat dan
reboisasi
Studi tentang
partisipasi
hukum
masyarakat
terhadap
pengelolaan
lingkungan
secara
interdisipliner
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan
perusahaan
pertambangan
dalam rangka
pencanangan
KEK di Sultra

Kajian hukum
terhadap

STATUS, SKALA,
RISET,
SEBELUMNYA
3
Belum
terakomodirnya
artikulasi nilai-nilai
hukum adat sebagai
kultur nilai menjaga
kerusakan hutan di
Sultra

OUTPUT

INDIKATOR/TARGET

2016-2017

2018-2019

2019-2020

4
Studi Nilai-Nilai
Hukum Adat lokal
terhadap
penjagaan
kelestarian hutan

5
Efektivitas sanksi
pidana UndangUndang
Lingkungan
terhadap
penjagaan
kelestarian hutan

6
Persepsi Hukum
Masyarakat adat Sultra
terhadap pelestarian
lingkungan hutan

7
Lahirnya paket
regulasi lingkungan
pada tingkat daerah
yang
mengakomodasikan
nilai-nilai hukum
lokal

8
Perda/Undang-Undang,
yang menjamin kepastian
hukum

Belum adanya
penelitian yang
sifatnya
multidisipliner
terhadap pengelolaan
lingkungan berbasis
kesejahteraan rakyat

Kajian hukum
terhadap produk
perda yang
berbasis nilai-nilai
lingkungan

Faktor kesadaran
hukum
masyarakat
terhadap
perlindungan
kelestarian
lingkungan

Model Penerapan
sanksi hukum guna
mencegah terjadinya
pengrusakan
lingkungan secara
massif akibat
perbuatan manusia

Lahirnya naskah
akademis yang
mengkritisi regulasi
kebijakan lingkungan

Penerimaan naskah
akademis untuk
penyusunan produk
regulasi

Perlunya penelitian
berkelanjutan dari
pihak akademisi
menyangkut
tanggungjawab sos
ial

Pemetaan wilayah
pertambangan
berdasarkan zona
area berbasis
tanggung jawab
social masyarakat
di Sultra

Sistem
pelaksanaan
wilayah
pertambangan
berdasarkan zona
area menurut UU

Realisasi system
pelaksanaan wilayah
pertambangan
berdasarkan Zona area
yang berkeadilan dan
berkepastian hukum

Kesadaran hukum
pelaku usaha di
bidang pertambangan
terhadap eksplorasi
dan eksploitasi
pertambangan yang
mewujudkan
kesejahteraan rakyat
Sultra

Peningkatan kesadaran
hukum pelaku usaha
pertambangan.

Belum adanya paket
penelitian terpadu

Efektifitas
Undang-Undang

Studi Kesadaran
Hukum

Keterlibatan
pemangku kebijakan

Cetak biru partisipasi
masyarakat dengan

Kawasan hutan yang
lestari di Sultra secara
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hukum
kehutanana
berbasis
lingkungan

Aspek
penegakan
hukum untuk
mencegah
praktek
illegal fishing
di Sultra

perlindungan
hutan dari
praktek illegal
logging terhadap
hutan reboisasi
dan hutan
tanaman industri
di Sultra
Aspek
perlindungan
hukum ekosistem
perairan dari
prilaku illegal
fishing di Sultra

menyangkut
perlindungan
kawasan hutan dalam
perspektif yuridis

Kehutanan dalam
kerangka
penegakan hukum
lingkungan di
Sultra

Belum adanya paket
penelitian terpadu
menyangkut
perlindungan
kawasan perairan laut
dalam perspektif
yuridis di Sultra

Efektifitas
Undang-Undang
Lingkungan
dalam kerangka
penegakan hukum
terhadap praktek
illegal fishing
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masyarakat
Kawasan Hutan
Lindung dan
Reboisasi
terhadap
penjagaan
Kawasan Hutan
yang lestari
Studi Kesadaran
Hukum
masyarakat
terhadap bahaya
penggunaan bom
ikan dalam
kawasan perairan
di Sultra

dengan masyarakat
dalam kerangka
mewujudkan kawasan
hutan yang lestari

pemangku kebijakan
pada level pembuatan
produk hukum
kehutanan yang
menjamin terciptanya
kawasan hutan yang
lestari

keseluruhan

Keterlibatan
pemangku kebijakan
dengan masyarakat
dalam kerangka
mewujudkan kawasan
perairan yang lestari

Cetak biru partisipasi
masyarakat dengan
pemangku kebijakan
pada level pembuatan
produk hukum
lingkungan yang
menjamin terciptanya
kawasan perairan laut
yang lestari

Kawasan perairan laut
yang lestari di Sultra
secara keseluruhan
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IV.3.4. Road Map Penelitian Bidang Pendidikan
Penelitian bidang pendidikan yang dikaji dan dikembangkan mencakup 7 bidang kajian, yang diuraikan dalam Tabel 4.3.4. yaitu:
1. Peningkatan Mutu, Akses, dan Pemerataan Pendidikan
2. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan
3. Pendidikan Bebrasis Kewirausahaan
4. Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru
5. Pendidikan Berbasis Masyarakat Marginal (PBMM)
6. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Sumberdaya Lokal Daerah
7. Pendidikan Karakter, Nasionalisme, dan Ideologi Kebangsaan
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Tabel 4.3.4. Road Map Penelitian Bidang Pendidikan

Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output

Indikator
Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

Profil status
sosial
masyarakat

Pemetaan
status
sosial
masyarakat

Pemetaan
status
sosial
masyarakat
(lanjutan)

Kajian
kebijakan
pemberdayaan
masyarakat
melalui dunia
pendidiikan

Kajian refleksi
kebijakan
terhadap
pemberdayaan
masyarakat
dalam dunia
pendidikan

Rekomendasi
kebijakan
terhadap
pemberdayaan
masyarakat

Meningkatnya
kesadaran dan
keterlibatan
masyarakat
dalam dunia
pendidkan

Relevansi
Kurikulum

Tinjauan
Teoretis dan
empiris
pengembangan
Kurikulum

Kajian
kesiapan
komponen
persekolahan
dalam
pemberlakuan
Kurikulum

Kajian
keterlasaksana
an Kurikulum
di
persekolahan

Relevansi
kurikulum
LPTK dengan
Kurikulum di
sekolah

Dampak utama
dan pengiring
dari kebijakan
terhadap
pemberdayaan
masyarakat
dalam
duia
pendidikan
Implikasi
pemberlakuan
Kurikulum
terhdap
kualitas
pendidikan

Rekomendasi
kebijakan
terhadap
pemberlakuan
Kurikulum

Perluasan akses
dan Pemerataan
Kesempatan
Pendidikan

Pendataan
awal tentang
stratifikasi
masyarakat
pendidikan
(eksplorasi)

Kajian terhdp
layanan
- Kajian
pendidikan
terhadap
berdasarkan
pendidkan
stratifikasi
alternatif
masyarakat

Kajian
terhadap
perluasan
kesempatan
dan prioritas
pendidikan
dasar

Rekomendasi
kebijakan
terkait dengan
fokus
penelitian

Pemberlakuan
kurikulum
yang relevan
dengan kondisi
sekolah
Sinerginya
kurikulum
antara LPTK
dengan
persekolahan
Pendidikan
tidak
membedakan
stratifikasi
sosial
masyarakat

Peningkatan
Mutu, Akses,
dan pemerataan
Pendidikan

- ModelLifeScho
ol Education
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Kajian
terhadap
standar
minimal
keluaran
pendidikan

Meningkatnya
partisipasi
keluarga dan
masyarakat
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Peningkatan
Mutu dan
Relevansi
Pendidikan

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

Kajian aspek
kualitas
tenaga
kependidikan

2017

Kajian aspek
kememadaian
sarana
dan
prasarana
pendidikan

2018

Kajian aspek
kualitas proses
pendidikan

2019

Sensitivitas
gender dalam
peningkatan
kualitas
pendidikan

2020

- Rrelevansi
antara
faktor
pendukung
dengan
capaian
kualitas
pendidiikan

Rekomndasi
kebijakan
terkait
peningkatan
mutu
dan
relevansi
pendidikan

Indikator
Capaian
dalam
membiayai
pendidikan
Adanya
relevasni
antara faktor
dukungan
dengan tujuan
pendidikan

- Model
Kerjasama
antar
lembaga
pendidikan
dengan
dunia
usaha
Pembiayaan
Pendidikan
terkait dengan
kebutuhan dan
kondisi daerah
sasaran

Melakukan
kajian data
sekunder

Melakukan
lokakarya
untuk
mendapatkan
ide, komentar,
saran, dan
tanggapan dari
pihak-phak
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Kajian kasus
di beberapa
daerah di
Sultra
mengenai
gambaran
nyata tentang
pembiayaan

Mengekplorasi
sistem
desentralisasi
pembiayaan
pendidikan
dari tingkat
prov, kab/kota,
sekolah, dan

Penyusunan
strategi
pembiayaan
pendidikan di
masa yang
akan datang

Kebijakan
tentang
pembiayaan
pendidikan
merespon
kepentingan
masyarakat

Terdistribus
inya biaya
pendidikan
secara
proporsional
sesuai
dengan
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Bidang
Kajian

Pengembanga
n dan
penerapan
Teknologi
untuk
meningkatka
n akses dan
kualitas
pendidikan

Pendidikan
Berbasis

Sub Bidang
Kajian

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

2018

2019

yang
berkepentinga
n

pendidikan

masyarakat

Pengembanga
n sarana elearning
yang
mendukung
peningkatan
kualitas
pendidikan
bagi
masyarakat
pedesaan
Pengembanga
n model elearning yang
adaptif bagi
masyarakat
pedesaan
(lanjutan)

Implikasi
sarana
pembelajaran
e-learining
terhadap
peningkatan
kualitas
kehidupan
masyarakat
pedesaan

Pemanfaatan
teknologi
berbasis elearning dalam
pembelajaran
Merupakan
suatu
kebutuhan

Rekomandasik
ebijkan terkait
dengan hasil
penelitian

Adanya
softwaware
dan hardware
untuk
penerapan elearning

Implikasi
penerapan
model elearning
terhadap
keterjangkaua
n pendidikan
dan
peningkatan
kualitas
masyarajat
pedesaan

Implikasi
penerapan
model elearning
terhadap nilainilai dan
kultur
kehidupan
bagi
masyarakat
pedesaan

Rekomandasik
ebijkan terkait
dengan hasil
penelitian

Masyarakat
sasaran telah
mampu
mengakses
pendidikan
melalui elearning

pengembangan
kurikulum

Keselarasan
output dunia

Ketersediaan
pendidikan

Pengembangan
sarana
pndidikan dalam
bentuk elearning

Kajian
pendahuluan
tentang
karakteristik
wilayah
pendidikan
sasaran

Kajian model
pngembangan
e-learining
yang sesuai
dengan kondisi
wilayah
sasaran

Pesrspektif eLearning sesuai
dengan kondisi
masyarakat
sasaran/pedesaa
n

Kajian
Pengembanga
n e-learning
yang sesuai
dengan kondisi
kehiudpan
masyarakat di
pedesaan

Pengembanga
n model elearning yang
adaptif bagi
masyarakat
pedesaan

Relevansi
Kurikulum

Pengembanga
n dan

pengembangan
model
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Pengembanga
n model

2020

Indikator
Capaian
kondisi
daera
sasaran

Meningkatnya
kesadaran dan
nilai-nilaii
kehidupan
masyarakat
terahap dunia
pendidikan
Daya serap
dunia kerja
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Bidang
Kajian
Kewirausahaan

Sub Bidang
Kajian
kewirausahaan
di sekolah dan
PT

Sumber daya
pendidikan
untuk
mendukung
kwirausahaan

Eksplorasi
peningkatan,
pengembangan

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

penerapan
model-model
pembelajaran
yang inovatif
berbasis
kewirausahaan

pendidikan
berbasis
kewirausahaan
yang
terontegrasi
dengan kondisi
lokal daerah

pendidikan
inklusif

muatan lokal
berbasis
kewirausahaan

pendidikan
dengan
kebutuhan
dunia kerja

Pemetaan
permasalahan
proses
pembelajaran
kewirausahaan

analisis
permasalahan
proses
pembelajaran
kewirausahaan

Rekayasa
model
pembelajaran
berbasis
kewirausahaan

Rekayasa
model
pembelajaran
berbasis
kewirausahaan
(lanjutan)

Pengembanga
n model
pembelajaran
berbasis
kewirausahaan

Profil dan
Pemetaan
kondisi faktor
pendukung
pendidikan
kewirausahaan

Kememadaian
faktor sumber
daya
pendidikan
kewirausahaan

Pengembanga
n sumber daya
pendidikan
kewirausahaan

Peningkatan
kapasitas
Kewirausahaan

Pengembangan
Kewirausahaan
Mahasiswa

Pengembangan
Kewirausahaan
Mahasiswa
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2018

2019

Pengembanga
n model
kewirausahaan
yang
terontegrasi
dengan kondisi
masyarakat
sasaran

Reorientasi
Pendidikan di
Perguruan

2020
(kurikulum
dan
pembelajaran)
yang inovatif
berbasis
potensi lokal,
publikasi
jurnal
terakreditasi
Model
pembelajaran
berbasis
kewirausahaan
, bahan ajar
kewirausahaan
, publikasi
jurnal
terakreditasi

Evaluasi
Penerapan
model
kewirausahaan
dan
dampaknya
terhadap
dunia
pendidikan

Rekomandasi
kebijkan
terkait dengan
pengembangan
Sumber Daya
kewirausahaan
Di PT dan
Persekolahan

Reorientasi
Pendidikan di
Perguruan

Rekomandasi
kebijkan
terkait dengan

Indikator
Capaian
terhadap
alumni
pendidikan
yang semakin
meningkat

Kualitas dan
keterampilan
lulusan
meningkat,
daya serap
lulusan
meningkat

Berkurangnya
pengangguran
intelektual
Terbangunnya
Jiawa

Terciptanya
suatu model
pendekatan
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

2018

2019

2020

dan reorientasi
pendidikan
berbasis
kewirausahaan

UKM dalam
Pengembangan
UKM yang Kuat
dan Tangguh
Menyongsong
Era Pasar Global

sebagai solusi
bagi
Pengangguran
terdidik

sebagai solusi
bagi
Pengangguran
terdidik

Tinggi dalam
Mengoptimalka
n Peran
Perguruan
Tinggi
Mengatasi
Masalah
Pengangguran
dan Kemiskinan
Bangsa

Tinggi dalam
program kajian
Mengoptimalka
n Peran
Perguruan
Jurnal Nasional
Tinggi
Mengatasi
Masalah
Pengangguran
dan Kemiskinan
Bangsa
(lanjutan)

Pendidikan
prajabatan guru

Pengembanga
n sistem
penerimaan
calon guru di
LPTK

Penerapan
sistem
penerimaan
calon guru di
LPTK

Penerapan
sistem
pembelajaran
dengan
menggunakan
model
interkatif

Pengembanga
n dan
Penerapan
sistem
penilaian

Pengembanga
n PKP yang
berbais Model
Pembelajaran
interkatif

- Model
rekrutmen
calon guru
- Model
penilaian

Indikator
Capaian
Kompetensi
pendidikan yang
berbasis
kewirausahaan

Calon guru
memiliki
kelayakan
akademik dan
kompetensi
dalam
pembelajaran

- Model
pembelajarn
interaktif

Mutu dan
Profesionalisme
Guru
Model
Rekrutmen dan
Pengembangan
Komptensi Guru

Pengembanga
n sistem
rekrutmen
calon guru

Pengembangn
perangkat
instrumen
standar untuk
seleksi calon
guru
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Pemetaan
persebaran
kebutuhan dan
ketersediaan
guru

Kajian sistem
pengangkatan,
penempatan,
dan pembinaan
guru

Kajian
relevansi
sistem
rekrutmen
dengan
kualitas output

Model
rekrutem guru
Insturmem
standar seleksi
Guru

guru memiliki
kelayakan
akademik,
kompetensi
sosial,
kepribadian,
dan
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Peran
Pemerintah dlm
PBMM

Peningkatan
Akses
Pendidikan Pada
Masyarakat
Marginal
(Pendidikan
Berbasis
Masyarakat
Marginal
(PBMM))

Peran
Masyarakat dlm
PBMM

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

2018

2019

2020

Kajian
Peningkatan
dan penguatan
peranan
Sumber Daya
secara
maksimal

Kajian
Peningkatan
dan penguatan
peranan
PKBM sebagai
lembaga
pembelajaran

Kajian
penguatan
mekanisme
pemantauan
dan evaluasi
pendidikan

Kajian
penguatan
Pesantren
dalam
mendukung
wajib belajar 9
tahun

Kajian
fungsional
pendidikan
dengan
kehidupan
sehari-hari
penduduk
setempat

Melakukan
pendataan
sebagai dasar
kajian pada
tahap
berikutnya
(data primer)

Melakukan
kajian data
sekunder

Melakukan
kajian
terhadap
kelompokkelompok
strategis
di
masyarakat
yang berperan
dalam
pendidikan

Melakukan
kajian peran
masyarakat
dalam
penyelenggara
an PBMM

Model
harmonisasi
peran
pemerintah
dan
masyarakat
dalam menata
PBMM di
masa
mendatang
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Model
pengembangan
kompetensi
Guru
Deksripsi
peran
dan
kontribusi
Pemerintah
dalam PBMM

- Deksripsi
peran dan
kontribsui
masyarakat
dalam PBM
- Deksripsi
harmonisas
i peran
Pemerintah
dan
masyarakat
dalam
PBMM

Indikator
Capaian
profesional.

PBMM
berjalan efektif
Dirasakan
manfaatnya
oleh
masyarakat
Marginal
sebagai
sasaran
PBM berjalan
efektif
Dirasakan
manfaatnya
oleh
masyarakat
Marginal
sebagai
sasaran
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian
Bentuk
Kemitraan
Antara
Pemerintah dan
Masyarakat

Pengembangan
Bahan belajar
berbasis
sumberdaya
lokal daerah

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

2018

Kajian
kemitraan
dalam
komponen
pembentukan
kelompok
belajar

Kajian
kemitraan
komponen
program
belajar
dan
penyelenggara
pendidikan
berbasis
masyarakat
marginal

Kajian
kemitraan
dalam
pemenuhan
komponen
sarana
pembelajaran
yang relevan
dengan kondisi
masyarakat
sasaran

Kajian
kemitraan
dalam
komponen
pendanaan
pendidikan

Kajian
kemitraan
dalam
komponen
Hasil belajar
dan
aplikasinya
dalam
kehidupan
masyarakat
marginal

Deskripsi
kemitraan dan
dampaknya
terhadap
pendidikan
masyarakat
marginal

Pemerintah
dan
masyarakat
berperan
sinergis dan
dirasakan
manfaatnya
oleh
masyarakat
pengguna

Pemetaan
sumber daya
lokal dan
kebutuhan
pembelajaran
yang nantinya
akan
berdampak
pada
transformasi
materi
pembelajaran

Identifikasi,
penelusuran,
dan kajian
ilmiah sumber
daya lokal di
sultra

Pendokumenta
sian dan
penyusunan
profil berbagai
sumberdaya
lokal di
beberapa
wilayah/lokasi
di sultra

- Pembelajar
an lebih
kaya dan
beragam
materi yang
menarik
dengan
infomasi
materi yang
lebih
uptodate
- Terkuaknya
berbagai
sumber
daya lokal
yang dapat
digunakan
menjadi
bahan
pembelajara

- Pembelajara
n di sekolah
maupun
perkuliahan
lebih
dinamis
- Setiap
daerah
memiliki
sumber
daya lokal
yang
spesifik.
- Pada tahun
> 2014
Jurusan
pendidikan
MIPA akan
menjadi
bank data

Pemetaan
sumber daya
lokal dan
kebutuhan
pembelajaran
yang nantinya
akan
berdampak
pada
transformasi
materi
pembelajaran

Identifikasi,
penelusuran,
dan kajian
ilmiah sumber
daya lokal di
sultra
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2019

2020

Indikator
Capaian
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

2018

2019
n menarik
baik bagi
dunia
akademik
maupun
bagi
kehidupan
bernegara
dan
bermasyara
kat

Identifikasi
dan pemetaan
issue-isue
kebutuhan
pengembangan
materi dan
keilmuan
bidang IPA
berbasis
sumber daya
lokal

Uji coba
pengembangan
materi berbasis
sumberdaya
alam lokal
pada materi
perkuliahan
Dasar
(khususnya
Biologi dan
kimia) Umum
pada
mahasiswa
Jurusan
pendidikan
MIPA dengan
kajian lesson
study
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Integrasi
dokumen hasil
penelusuran
dan penelitian
dalam
pembelajaran
dalam rangka
mengembangk
an khasana
keilmuan dan
membentuk
karakter dan
jatidiri bangsa

- Pembelajara
n lebih
relevan,
dinamis dan
up-to-date
- Khasana
keilmuan
berupa datadata sumber
daya alam
lokal
terkoleksi.

2020

Indikator
Capaian

sumbar
daya lokal
berbagai
kabupaten
di sultra

Meningkatnya
sikap
nasionalisme
dan kearifan
memahami
karakter dan
budaya
Negara/bangsa
lain saling
menghargai
dan
menghormati

Identifikasi
dan pemetaan
issue-isue
kebutuhan
pengembangan
materi dan
keilmuan
bidang IPA
berbasis
sumber daya
lokal

Uji coba
pengembangan
materi berbasis
sumberdaya
alam lokal
pada materi
perkuliahan
Dasar
(khususnya
Biologi dan
kimia) Umum
pada
mahasiswa
Jurusan
pendidikan
MIPA dengan
kajian lesson
study
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Kajian
Pengembangan
Metode
Pembelajaran
IPA

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output

Indikator
Capaian

2016

2017

2018

2019

2020

model
pengemban
gan media
untuk
pembelajar
an IPA
berbasis
sumber
daya alam
lokal masih
kurang/min
im

Introduksi dan
ujicoba
berbagai
media
pembelajaran
yang tepat
dalam
pembelajaran
IPA

Pengembanga
n ujicoba
media
pembelajaran
IPA
berdasarkan
kondisi
kewilayahan;
wilayah
sekolah pd
pulau-pulau
kecil, sekolah
pesisir,
sekolah di
wilayah
perkotaan
(pilot project)

Reaplikasi
media
pembelajaran
IPA (hasil
pilot project
sebelumnya)
pada wilayahwilayah
tertentu pada
beberapa
kabupaten/kot
a yang ada di
Sulawesi
Tenggara

Pembelajaran
IPA ebih baik,
minat siswa
semakin tinggi
dan
pengetahuan
mereka
semakin luas
diukur dari
hasil evaluasi
belajar IPA

Kegairahan
siswa dan guru
semakin
meningkat
pada bebrapa
bidang
pelajaran.
Target
beberapa
sekolah di
beberapa
kabupaten/kot
a sultra akan
menjadi model
bagi sekolahsekolah lain di
Indonesia

model
pengembangan
media untuk
pembelajaran
IPA berbasis
sumber daya
alam lokal
masih
kurang/minim

Introduksi dan
ujicoba
berbagai
media
pembelajaran
yang tepat
dalam
pembelajaran
IPA

Beberapa
penelitian
yang telah
ada tentang
peng.
Metode;
Problemati
k
Pengajaran
dan Media
Pengajaran
IPA di
Sekolah
dan

Kajian
model/metode
yang tepat
melalui
ujicoba
berbagai
metode/model
pembelajaran
yang tepat
dalam
pembelajaran
IPA

Pengembanga
n ujicoba
model/metode
pembelajaran
IPA
berdasarkan
kondisi
kewilayahan;
wilayah
sekolah pd
pulau-pulau
kecil, sekolah
pesisir,
sekolah di

Reaplikasi
model/metode
pembelajaran
IPA (hasil
pilot project
sebelumnya)
pada wilayahwilayah
tertentu pada
beberapa
kabupaten/kot
a yang ada di
Sulawesi
Tenggara

Meningkatnya
interkasi
pembelajaran
di kelas dan
hasil belajar di
bidang IPA

Tingkat
partisipasi
siswa
meningkat dan
hasil /prestasi
belajar sisiwa
juga semakin
meningkat

Beberapa
penelitian
yang telah ada
tentang peng.
Metode;
Problematik
Pengajaran
dan Media
Pengajaran
IPA di
Sekolah dan
pengemb.
Model
koperatif

Kajian
model/metode
yang tepat
melalui
ujicoba
berbagai
metode/model
pembelajaran
yang tepat
dalam
pembelajaran
IPA
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Kajian
Pengembangan
Teknologi
Pembelajaran
IPA Berbasis
Teknologi
Informasi

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya
pengemb.
Model
koperatif
konsultatif
model
pengemban
gan Multi
Media
dalam
pembelajar
an IPA
berbaisis
sumberday
a Lokal.
Hal ini
perlu
dikembang
kan lebih
luas baik
ditingkat
universitas
(prodi)
maupun
pembelajar
an IPA di
sekolahsekolah

Tahun
Output
2016

2017

2018

2019

2020

wilayah
perkotaan
(pilot project)
Membangun
integritas diri
melalui
pendidikan
yang berbasis
karakter
bangsa

Pengaruh
Liberalisasi/in
dividualisasi
terhadap sikap
mental
individu/gener
asi muda

Road Map Penelitian dan Pengabdian PPs-UHO, Tahun 2017-2021

Indikator
Capaian

konsultatif

Membangun
karakter
bangsa melalui
reintegrasi
ideologi
kebangsaan

Pembelajaran
semakin
dinamis,
menarik dan
dapat
meningkatkan
akumulasi
prestasi
belajar
mahasiswa
ditingkat
universitas dan
siswa ditingkat
sekolahsekolah (SMU
dan SMP).

Pada tahun >
2014 materimateri
perkuliahan
khususnya
keahlian IPA
dapat disajikan
dengan
teknologi
multi media.
Dosen dapat
menyajikan
materi kuliah
tanpa tatap
muka, melalui
bantuan
teleconfrens
atau internet.

Kajian
Pengembanga
n Teknologi
Pembelajaran
IPA Berbasis
Teknologi
Informasi

model
pengembangan
Multi Media
dalam
pembelajaran
IPA berbaisis
sumberdaya
Lokal. Hal ini
perlu
dikembangkan
lebih luas baik
ditingkat
universitas
(prodi)
maupun
pembelajaran
IPA di
sekolahsekolah

Pada tahun >
2015 dapat
direplikasi
pada sekolahsekolah SMU
khususnya
materi yang
berbasis
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Bidang
Kajian

Sub Bidang
Kajian

Pendidikan
Karakater,
Nsionalisme,
dan Ideologi
Kebangsaan

Penguatan dan
pengembangan
Pendidikan
Karakter,
Nasionalisme,
Ideologi, Sosial
Budaya
Kebangsaan

Introduksi
metodologi dan
teknologi
pembelajaran
yang Relevan
dan up todate
dalam Bidang
Sosial Budaya

Status,
Skala,
Riset
Sebelum
nya

Tahun
Output
2016

2017

2018

2019

Membangun
integritas diri
melalui
pendidikan
berbasis
karakter
bangsa

Pengaruh
Liberalisasi/in
dividualisasi
terhadap sikap
mental
individu/gener
asi muda

Membangun
karakter
bangsa melalui
reintegrasi
ideologi
kebangsaan

Model
Penanaman
Ideologi
Nasional dan
semangat
kebangsaan

Introduksi dan
ujicoba
berbagai
media
pembelajaran
yang tepat
dalam
pembelajaran
sejarah social
budaya

Pengembanga
n ujicoba
media
pembelajaran
sejarah social
budaya
berdasarkan
kondisi
kewilayahan;
wilayah
sekolah pd
pulau-pulau
kecil, sekolah
pesisir,
sekolah di
wilayah
perkotaan
(pilot project)

Reaplikasi
media
pembelajaran
sejarah social
budaya (hasil
pilot project
sebelumnya)
pada wilayahwilayah
tertentu pada
beberapa
kabupaten/kot
a yang ada di
Sulawesi
Tenggara

Pengembanga
n ujicoba
model/metode
pembelajaran
sejarah social
budaya
berdasarkan
kondisi
kewilayahan;
wilayah
sekolah pd
pulau-pulau
kecil, sekolah
pesisir,
sekolah di
wilayah
perkotaan
(pilot project)
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2020
sumberdaya
lokal
Kajian
diminising
ideologi
kebangsaan

Reaplikasi
model/metode
pembelajaran
sejarah social
budaya (hasil
pilot project
sebelumnya)
pada wilayahwilayah
tertentu pada
beberapa
kabupaten/kot
a yang ada di
Sulawesi
Tenggara

Terbanungunn
ya moralitas
akademik
yang etis dan
berwibawa

Pembelajaran
sejarah social
budaya lebih
baik, minat
siswa semakin
tinggi dan
pengetahuan
mereka
semakin luas

Indikator
Capaian

Menunjukkan
Perilku yang
baik dalam
khidupan
sehari dalam
lingkungan
pendidikan
dan di
masyarakat
Target
beberapa
sekolah di
beberapa
kabupaten/kot
a sultra
menjadi model
bagi sekolahsekolah
lainnya
Meningkatnya
kesadaran dan
semangat
kebangsaan
bagi generasi
muda
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4.3.5. Rumpun ilmu Kesehatan: ilmu kedokteran, kesehatan masyarakat dan farmasi
Kelompok penelitian rumpun ilmu kesehatan akan mengembangkan riset-riset
unggulan dibidang kesehatan baik berupa ilmu dasar maupun ilmu terapan. Fakultas yang
masuk kelompok ini adalah FMIPA khususnya jurusan pendidikan kedokteran, kesehatan
masyarakat dan farmasi, yang pada waktunya jurusan tersebut akan berubah menjadi
Fakultas.
Ada 2 tema penelitian unggulan yang termasuk dalam rumpun ilmu kesehatan yaitu
penyakit tropis serta manajemen dan resiko kesehatan dan keselamatan. Tema-tema ini
dikembangkan menjadi 2 sub tema yang akan menjadi muara dari penelitian di bidang
kesehatan. Tema penyakit tropis meliputi penyakit sindroma metabolik dan penyakitpenyakit infeksi serta pemanfaatan bahan-bahan alami untuk penatalaksanaan dari penyakit
sindroma metabolik dan penyakit-penyakit infeksi. Sedangkan manajemen dan resiko
kesehatan dan keselamatan meliputi manajemen kesehatan dan keselamatan.
Keberadaan penyakit metabolik semakin nyata dan sudah menjadi permasalahan
yang menakutkan dalam kehidupan. Perkembangan penyakit tersebut berjalan seiring
dengan perubahan dan peningkatan pola dan gaya hidup masyarakat. Disamping itu
penyakit infeksi baik yang akut maupun yang kronis masih merupakan problema kesehatan
di Indonesia bahkan cenderung semakin kompleks, seperti mewabahnya penyakit
HIV/AIDS, deman berdarah dengue, malaria, flu burung, dsb.
Di Indonesia khususnya Sultra sangat kaya akan bahan alami asli yang tidak hanya
dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan, tetapi juga merupakan bahan alami
yang sangat potensil untuk diolah dan dikembangkan menjadi bahan obat yang sangat
mujarab bagi berbagai penyakit, baik untuk penyakit metabolik maupun penyakit infeksi.
Berbagai jenis bahan alami berkhasiat obat dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia
termasuk di Sulawesi Tenggara. Pengembangan penelitian bahan obat dari alam akan dapat
mengurangi ketergantungan terhadap obat kimia, memudahkan dan mengurangi beban
masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi penyakit-penyakit yang ada.
Semakin menonjolnya perkembangan penyakit yang dijumpai di masyarakat, maka
selain penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam terhadap
suatu penyakit dan penemuan obatnya, juga diperlukan penelitian bidang manajemen
kesehatan karena berpengaruh terhadap upaya promosi kesehatan, pencegahan dan
pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan dari penyakit baik secara individu,
keluarga maupun masyarakat. Manajemen kesehatan di institusi pelayanan maupun di
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masyarakat memerlukan perencanaan, pengelolaan dan evaluasi yang baik agar dapat
berjalan efektif dalam mendukung upaya peningkatan derajat kesahatan dan mengatasi
masalah kesahatan masyarakat. Disamping itu, manajemen kesehatan diperlukan juga
untuk memberikan perlindungan dari setiap faktor resiko kesehatan yang terdapat dalam
masyarakat.
Masyarakat Indonesia dan Sultra juga menghadapi masalah kesehatan berkaitan
dengan pekerjaan. Pada dasarnya, bekerja bukan hanya menghasilkan barang dan jasa tapi
juga dapat membawa resiko penyakit dan kecelakaan. Saat ini penggunaan teknologi dan
bahan kimia dalam pekerjaan mengalami perkembangan pesat, sejalan dengan
perkembangan IPTEK dan industri. Hal ini menunjukkan bahwa pemeliharaan kesehatan
dan keselamatan bagi pekerja agar dapat tetap berproduksi optimal, juga diperlukan
identifikasi resiko, pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan dan keselamatan mereka.
Akhir-akhir ini, bidang usaha yang mendapat sorotan tajam karena sering timbul
kecelakaan yang menelan korban banyak adalah bidang transporatsi dan pertambangan,
Khusus Sultra pekerja dibidang pertambangan akan menjadi perhatian khusus karena
Sultra akan menjadi pusat industri pertambangan nasional. Sehubungan dengan hal
tersebut, pekerja dan masyarakat perlu mendapat perlindungan dan hal ini dapat
diwujudkan dengan pemahaman yang tepat terhadap faktor resiko penyakit dan
kecelakaan.

4.3.4.1. Rancangan Roadmap Penelitian Rumpun Kesehatan
4.3.4.1.1. Tema Sindroma Metabolik dan Penyakit Tropis
Tema ini diunggulkan karena sindroma ini memiliki prevalensi yang meningkat di
Indonesia termasuk di Kawasan Indonesia Bagian Timur. Hasil penelitian menunjukkan
kenaikan prevalensi penyakit tropis seperti penyakit yang disebabkan oleh virus (demam
berdarah, cancer), bakteri (TBC) dan penyakit parasit (cacing, malaria dan lain-lain) serta
adanya resistensi terhadap obat-obat tertentu. Kecenderungan peningkatan prevalensi
sindroma metabolik akibat gaya hidup seperti akibat pola makan dan inaktivitas serta
faktor lain. Penyakit kencing manis merupakan penyakit yang tidak jarang ditemukan pada
masyarakat kita. Penyakit hipertensi, hiperkolesterolemia dan penyakit-penyakit endokrin
lainnya juga merupakan bagian dari sindroma metabolik yang memiliki prevalensi tinggi.
Penyakit metabolik dan penyakit infeksi merupakan keadaan kesehatan yang sarat dengan
masalah problematika gizi yang tidak seimbang , kurang gizi dan kelebihan gizi. Semua
penyakit tersebut berpengaruh terhadap kualitas kerja sumber daya manusia karena
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mengenai hampir seluruh golongan umur termasuk usia kerja. Dengan demikian masalah
gizi dan lingkungan pada penanggulangan penyakit tersebut merupakan hal yang sangat
penting untuk diintegrasikan.

4.3.4.1.2. Pemanfaatan Bahan Obat Alami
Indonesia meruapakan negara terkaya biodiversiti baik yang ada di laut dan di darat
termasuk di Sulawesi Tenggara. Pemanfaatan bahan alamia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit di Indonesia telah lama digunakan secara turun temurun berdasarkan
pemanfaatan empiriknya. Pemanfaatan bahan alam berdasarkan penggunaan empiriknya
perlu didukung oleh pembuktian ilmiah sehingga khasiat dan keamanannya dapat
dipertanggungjawabkan. Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk pemanfaatan bahan
alam meliputi eksplorasi sumber bahan obat alam, skrining aktifitas farmakologi,
penelusuran senyawabioaktif, standarisasi bahan baku dan teknologi formulasi sediaan
obat, makanan suplemen dan kosmetika. Untuk keperluan ini banyak jenis bahan alam
yang tersedia di wilayah Indonesia yang dapat digunakan dalam pengendalian gizi dan
penyakit tropik.
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.Tabel 4.3.4.1.2. Rancangan Penelitian Untuk Tema Bahan Obat Alami2016-2020
Sub
Program
Program
Inventarisasi Inventarisasi
dan Kajian
dan Kajian
Bahan
Tanaman
Alami

Status,
Skala, Riset
Sebelumnya
Inventarisasi
tanaman
obat
tradisional
untuk
penyakit
tropis di
Sulawesi
Tenggara.

2016-2017
- Inventarisasi
tanaman
obat
tradisional
untuk
penyakit
tropis di
Sulawesi
Tenggara.
(lanjutan)
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2018-2019
Kajian bahan
obat
tradisional
untuk Penyakit
Tropis di
Sulawesi
Tenggara
(senyawa
aktif,
observasi
klinis, uji
praklinis dan
uji klinis)
(lanjutan)

2019-2020
Kajian
bahan obat
tradisional
untuk
Penyakit
Tropis di
Sulawesi
Tenggara
(senyawa
aktif,
observasi
klinis, uji
praklinis
dan uji
klinis)
(lanjutan)

Output
Ditemukan
tanaman bahan
obat alami,
Jurnal, bahan
ajar, HAKI.

Indikator/Target
Daftar Tanaman
bahan obat tanaman
alami
Penyakit tropis
menurun
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4.3.4.1.3. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
Tema ini menjadi unggulan karena mengingat kondisi kesehatan masyarakat yang
masih membutuhkan perhatian serius. Angka penyakit, kecelakaan dan kematian masih
tetap tinggi bahkan dalam jenis penyakit dan kecelakaan tertentu masih cukup tinggi. Oleh
karena itu upaya mengetahui faktor-faktor

yang berkaitan dengan kejadian berbagai

masalah kesehatan dan keselamatan dan sistem manajemen kesehatan memerlukan
penelitian seksama dari berbagai ilmu yang terdapat dalam rumpun ilmu kesehatan.
Pengkajian terhadap manajemen kesehatan diarahkan pada berbagai aktifitas yang
meliputi intervensi, pelayanan dan kebijakan kesehatan dan keselamatan, pencegahan dan
penatalaksanaan penyakit, kejadian dan pencegahan kecelakaan, keselamatan pasien dan
publik, manajemen resiko kesehatan dan keselamatan serta manajemen pemeliharaan
kesehatan.

Ruang lingkup penelitian tersebut terdapat pada semua sektor pelayanan

kesehatan pada bentuk promotif, pencegahan dini dan komplikatif, kuratif dan rehabilitatif.
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Tabel4.3.4.1.3. Road Map Penelitian Manajemen Kesehatan 2016-2020
Program
Penelitian

Sub-program
Penelitian

Status, Skala,
dan Riset
sebelumnya

Tema Penelitian

2016-2017

Gizi
dan
penyakit
tripis

Masalah gizi (gizi
buruk dan kelebihan
gizi)

Kegiatan
research
alam 1

Manajemen
Keselamatan
dan
Kesehatan
kerja

Identifikasi budaya
keselamatan dan
kesehatan kerja
petugas medis rumah
sakit

- Identifikasi
tempat studi
- Studi dasar
- Pembuatan
dan uji
instrumen

bahan
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2018

2019

- Mapping dan - Uji hewan
studi dasar
- Fraksinasi
- Ekstraksi
- Isolasi
sumber protein
senyawa
aktif
- Pengumpulan
- Penilaian
dan
analisis
budaya K3
data

2020
Standarisasi
ekstrask dan trial

- Evaluasi
- Seminar hasil

Output
Jurnal, paten

Data
penilaian,
jurnal

Target
penelitian
- Data
gizi
buruk
- Sediaan bahan
alam protein
siap pakai
Konsep
strategis dasn
model
oembudayaan
K3
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4.3.4.1.4. Penilaian Resiko Kesehatan dan Keselamatan
Tema ini diunggulkan karena penilaian resiko kesehatan dan keselamatan akan
sangat membantu dalam menyusun desain manajemen, promosi, pencegahan, pengobatan
dan lain-lain. Oleh karena itu penelitian identifikasi faktor-faktor resiko terhadap kesehatan
dan keselamatan, mengukur potensi dan besaran resiko penyakit dan kecelakaan serta
pengendalian faktor-faktor tersebut menjadi amat urgen. Demikian pula penelitian dalam
bidang keselamatan, maka penelitian ini tidak hanya untuk mengenali masalah
keselamatan yang berkaitan dengan pekerjaan tetapi juga terhadap keselamatan masyarakat
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Program
Penialian resiko
kesehatan dan
keselamatan

Tabel4.3.4.1.4. Road Map Penelitian Resiko Kesehatan dan Keselamatan 2016-2020
Status,
Skala, dan
Sub-program
Output
RisetSebelu
mnya
2016-2017 2018-2019 2019-2020
Kajian kosentrasi
logam berat dalam
cairan tubuh dan
keluhan kesehatan
pekerja tambang
emas

- Pengumpul - Seminar
- Konsep
an dan
hasil
tindak
analisis
perancangan
perbaikan
data
dan
pencegaha
- Pemeriksaa
n enyakit
n klinik dan
laboratorial
- Perumusan
kesimpulan
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Data
penilaian,
jurnal

Indikator/
Target
- Perumusan
resiko
kesehatan
logam
berat
- Bahan
ajar
dan
modul
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BAB V. PENUTUP

Rodmap penelitian Program Pascasarjana ini akan menjadi acuan utama dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan
penelitian dan pengabdian Pascasarjana yang sejalan dan seirama dengan rencana kegiatan
penelitian UHO, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai Renstra
Pascasarjana yang telah ditetapkan.
Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional tentu akan
selalu diutamakan, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Program Studi Magister. Meskipun demikian,
untuk persoalan-persoalan yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk
diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.
Keberhasilan pelaksanaan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Pascasarjana UHO
2016-2020 ini diharapkan akan menjadikan Pascasarjana UHO sebagai lembaga yang
memiliki reputasi baik dalam bidang penelitian, penghasil teknologi dan produk hasil
penelitian yang handal serta dapat memberikan kontribusi pada kemajuan IPTEKS dan
kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi Tenggara.
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