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PENDAHULUAN
Mata diklat ini memberikan pemahaman untuk penerapan manajemen/
pengorganisasian kegiatan penelitian sesuai dengan kaidah keilmuan dan
keteknologian yang benar.
ALOKASI WAKTU PEMBELAJARAN

: 10 JP @ 45 MENIT

TUJUAN MATA DIKLAT
Kompetensi Dasar
Peserta mampu menerapkan manajemen/
penelitian sesuai kaidah yang benar.

pengorganisasian

kegiatan

Indikator Keberhasilan
Setelah selesai pembelajaran diharapkan peserta mampu:
1. Memahami Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Penelitian
2. Menjelaskan tentang konsep manajemen penelitian dengan benar.
3. Menerapkan manajemen penelitian sesuai kaidah keilmuan dan keteknologian yang benar.
POKOK BAHASAN DAN SUB POKOK BAHASAN
Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Penelitian
Pada pokok bahasan ini, pertama-tama diuraikan Pendahuluan berisi sebagai
pengantar yang menjelaskan regulasi-regulasi terkini dalam pengelolaan
penelitian di Indonesia, yang terdiri atas Rencana Induk Riset Nasional 20172045, Prioritas Riset Nasional, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terkait dengan penyelenggaraan
penelitian
Manajemen dan Organisasi Penelitian
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengertian Manajemen Penelitian
Tipe – Tipe Manajemen Penelitian
Unsur Pokok Manajemen Penelitian
Fungsi dan Prinsip Manajemen Penelitian
Proses Manajemen Penelitian
Organisasi Manajemen Penelitian
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Implementasi Manajemen Penelitian
1. Strategi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian
2. Manajemen waktu, manajemen risiko, manajemen keuangan, penentuan
skala prioritas penelitian
3. Strategi pendanaan penelitian
4. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian (diskusi/tanya jawab)
BAB IV Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Berbasis Kinerja
Pada bagian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari PMK 106/2016
tentang penganggaran penelitian berbasis kinerja, adapun sub bahasan sebagi
berikut:
1. Penggunaan Standar Biaya Keluaran Bidang Penelitian (Ketentuan Umum,
Kelompok Kegiatan Penelitian, dan Jenis Luaran Hasil Penelitian)
2. Besaran Tambahan Biaya Penelitian (Jenis-jenis Tambahan Biaya SBK
Penelitian), dan Mekanisme perolehan tambahan)
DAFTAR ISI, DAFTAR INFORMASI VISUAL, DAN DAFTAR LAMPIRAN
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Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Penelitian
Indikator Keberhasilan:
Setelah pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami regulasi dan kebijakan
yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pelaksanaan penelitian di Indonesia
dengan baik.
PENDAHULUAN
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing merupakan salah satu misi pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Oleh
karena itu pencapaian misi pembangunan tersebut dapat dilakukan melalui
pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing serta
peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek), melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang
berkelanjutan.
Ada lima kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, hal ini terkait dengan
lemahnya; 1) kapasitas dan kompetensi riset, 2) kemampuan pengembangan
menuju proses penciptaan berbasis iptek; 3) jaringan kelembagaan dan peneliti
di ranah lokal, regional, dan global; 4) produktivitas dan relevansi litbang nasional untuk menjawab kebutuhan teknologi masyarakat; dan 5) pendayagunaan
riset dan pengembangan nasional untuk penciptaan nilai tambah pada sumberdaya alam dan produk inovasi nasional dalam rangka meningkatkan daya
saing ekonomi. (RIRN, 2017)
Munculnya kelima problematik diatas sebagai implikasi dari rendahnya
budaya dan literasi iptek bangsa Indonesia. Sehingga jamak ditemui beragam
fenomena lanjutan seperti diskoneksitas hasil riset dengan kebutuhan dunia
industri; diskoneksitas riset antara perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga
riset; dan di sisi lain belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya riset (personil litbang seperti peneliti, perekayasa dan dosen; anggaran,
dan fasilitas riset). Kondisi ini ditambah dengan belum adanya perencanaan
sektor riset jangka panjang. (RIRN, 2017)
Pembangunan iptek di era globalisasi ini merupakan tuntutan dan wajib
dilakukan oleh para peneliti di lembaga riset pemerintah dan non pemerintah.
Pembangunan Iptek ditujukan untuk pengembangan pengetahuan dan teknologi
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
serta penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang
No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi). Di dalam percaturan Negara Asia
Tenggara, Indonesia seharusnya menjadi pelopor dalam bidang Iptek, khususnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mengingat tersedianya kekayaan
sumber daya alam (Natural Resources) dan penguatan Iptek (Knowledge based),
maka kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa bisa dicapai dengan
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