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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 095/IDIA/I.2/I/2016 

 
TENTANG: 

PEMBERLAKUAN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP 
 

Rektor IDIA Prenduan Sumenep setelah; 
 
Menimbang :  

a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan suatu 
panduan yang memuat arahan, standar dan capaian serta tolak ukur keberhasilan 
dalam suatu Sistem Penjamin Mutu Internal yang berasaskan pada kebenaran 
ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebijakan, tanggungjawab, 
kebhinekaan dan keterjangkauan; 

b. Bahwa perlu ditetapkan Sistem Penjamin Mutu Intermal yang disesuaikan dengan 
mengacu pada kebijakan umum Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan 
Sumenep sebagaimana teralampir dalam surat keputusan ini; 

c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana diktum (a) dan (b) perlu menerbitkan surat 
keputusan Rektor; 

Mengingat  : 
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. 
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. 
5. Statuta Institu Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep 
6. Sistem Penjamin Mutu Internal Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan 

Sumenep 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 

1. Pemberlakuan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep. 

2. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka keputusan ini 
dapat ditinjau kembali. 

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman kerja bagi satuan 
kerja yang ada dilingkungan Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan 
Sumenep. 

 
Ditetapkan di : Sumenep 
Pada tanggal : 07 Desember 2016 
Rektor IDIA Prenduan,  
 

 
 
 
Dr. KH. Ghozi Mubarok, MA 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Alhamdulillahirabbilalamien. Puji syukur kami panjatkan atas terbitnya Rencana Induk Penelitian dan 
Pengabdian Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep tahun 2016-2020. Dokumen RIP 
IDIA Prenduan 2016-2020 ini disusun dan dikembangkan berdasarkan kajian menyeluruh, perbaikan, 
dan pengembangan atas analisis kondisi di internal maupun eksternal.  
 
Penyusunan dokumen ini merupakan suatu ikhtiar pengembangan penelitian dan pengabdian yang 
dilakukan oleh sivitas akademika IDIA Prenduan, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan penelitian di IDIA Prenduan bagi seluruh 
pemangku kepentingan. 
 
Dengan demikian, RIP IDIA Prenduan 2016-2020 ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan 
kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Semoga 
dokumen ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika, termasuk para peneliti, reviewer, pengelola 
kegiatan penelitian, dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan visi IDIA 
Prenduan dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  
 
Pimpinan IDIA Prenduan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih 
sebanyak-banyaknya kepada semua pihak termasuk para tim penyusun yang telah berkontribusi 
dalam penyusunan Dokumen ini.  
 
 

Prenduan, 18 Januari 2016 
 

Tim Penyusun 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. PENDAHULUAN 

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep merupakan perguruan tinggi 
keislaman yang bertujuan untuk “mengembangkan ilmu pengetahuan dan membina karakter unggul 
berlandaskan Iman Sempurna, Ilmu Luas dan Amal Sejati pada tahun 2025”. Visi tersebut kemudian 
diturunkan menjadi misi IDIA Prenduan: (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran 
profesional yang Islami dan Ma’hadi; (2) melaksanakan penelitan berstandar nasional dan 
internasional; (3) Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan 
taraf kehidupan manusia; (4) Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel 
dan bertanggung jawab serta adil.  

Untuk mewujudkan visi-misi tersebut, perlu dibuat langkah dan terobosan strategis sebagai 
dasar arah pengembangan Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan. Dalam rencana strategis 
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep,  

Kebijakan penelitian di IDIA Prenduan diarahkan untuk mengembangkan budaya meneliti 
dan publikasi interdispliner untuk memperkuat kualitas pendidikan dan pengajaran; menetapkan 
prioritas strategis secara periodik; memacu inovasi IPTEK yang bermanfat bagi kepentingan bangsa, 
negara, dan kemanusiaan berbasis kearifan budaya; menjadikan IDIA Prenduan sebagi rujukan IPTEK 
dan kebudayaan yang bermanfaat bagi kemanusiaan dan pembangunan bangsa; meningkatkan 
kualitas penelitian dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal. 

Rencana Induk Penelitian IDIA Prenduan sebagai acuan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh peneliti/dosen IDIA Prenduan, tidak lepas dari Rencana Strategis 
IDIA Prenduan tahun 2016-2020 yang telah disahkan oleh Ketua Yayasan Al-Amien Prenduan.  

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan terdiri dari 4 Fakultas dengan 7 program studi. 
Fakultas Dakwah memiliki dua program studi, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) dan Prodi 
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan 
Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Fakultas Ushuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam (AFI), dan Prodi 
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah (PBS).  

Berbagai penelitian dilakukan di berbagai Fakultas di bawah koordinasi LP2M melalui 
skema dana internal, kerjasama dengan institusi luar IDIA Prenduan, program hibah penelitian dari 
Departemen Agama.   
 
B. LANDASAN PENGEMBANGAN IDIA PRENDUAN 
 

Visi IDIA Prenduan 
Menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan 
pembinaan karakter unggul berlandaskan Iman Sempurna, Ilmu Luas dan Amal Sejati pada tahun 
2025. 

 
Misi IDIA Prenduan 
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran profesional yang Islami dan Ma’hadi 
2. Melanesian penelitan berstandar nasional dan internasional. 
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan taraf 

kehidupan manusia. 
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab 

serta adil. 
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BAB II 

ANALISIS KONDISI SAAT INI 
 
 

Sejak awal berdirinya, IDIA Prenduan telah memberikan perhatian yang sangat 
besar untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apalagi memang sejak awal, 
IDIA Prenduan sempat akan diberi nama Pergurun Tinggi Ilmu Kemasyarakat. Kegiatan-kegiatan itu 
semula dilaksanakan secara intensif dan baik oleh setiap program studi. Kegiatan 
penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh program studi adalah kegiatan 
monodisiplin. Kegiatan yang melibatkan dua disiplin ilmu atau lebih dalam payung satu konsorsium 
keilmuan dikordinasi oleh fakultas. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang sedemikian pesat 
menggugah kesadaran para pemangku kepentingan internal di IDIA Prenduan untuk 
membentuk organisasi/lembaga yang secara khusus menangani penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Kesadaran ini makin mengemuka seiring dengan ditetapkannya peraturan 
perundangan yang terkait dan perkembangan organisasi IDIA Prenduan . Maka dibentuklah Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) tahun 2002 dengan SK Rektor IDIA Prenduan 
No.018/IDIA/I.1/III/2002 tanggal : 04 Maret 2002. 

Lembaga Penelitidan dan Pengabdian kepada Masyarakat secara khusus mengelola semua 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat civitas academica IDIA Prenduan. Termasuk 
dalam kegiatan yang ditangani adalah Tugas Akhir (skripsi), Kuliah Kerja Nyata yang diberi nama 
Praktik Pemberdayaan Masyarakat (P2M) dan bantuan masyarakat. Banyak diantara kegiatan yang 
menonjol, memberikan sumbangsih dan menimbulkan kesyukuran besar dari masyarakat. 

Sebagian kegiatan penelitian di IDIA Prenduan telah memberikan manfaat yang 
signifikan bagi kesejahteraan hidup masyarakat sekitar kampus pada khususnya dan umat manusia 
pada  mumnya. Tidak hanya menghasilkan temuan-temuan baru yang bersifat fundamental, 
eksploratif, dan evaluatif sesuai dengan tantangan-tantangan yang ada saat ini, kegiatan-kegiatan 
penelitian tersebut juga telah menjadi rujukan, baik di kalangan peneliti, pelaku usaha, pengambil 
kebijakan di tingkat nasional dan internasional. Namun, sebagian kegiatan penelitian yang lain belum 
dapat memberikan manfaat yang signifikan.  
A. Data penelitian IDIA Prenduan 

Data penelitian dosen IDIA Prenduan mengalami peningkatan yang signifikan. Termasuk juga 
tingkat sitasinya. Peningkatan itu dapat dilihat dalam chart sebagai berikut: 



3 
 

Gambar D.1 Jumlah Sitasi Artikel Dosen hingga tahun 2019 
B. Kondisi HKI 

Proses pendaftaran karya dosen IDIA Prenduan untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI) baru digalakkan tahun 2019, sampai saat ini masih ada 1 HKI sederhana. Beberapa sedang 
diajukan ke direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKJ). 

 
C. Kondisi Jurnal IDIA Prenduan 

Untuk menunjang publikasi ilmiah dosen, LP2M telah memiliki 5 jurnal bereputasi. Jurnal 
Reflektika saat ini terakreditasi Sinta 3 dan terindeks DOAJ pada 26 Oktober 2017. Sementara 
Dirosat terakreditasi Sinta 5 dan terindeks DOAJ pada 23 Agustus 2017. 3 lainnya terindeks google 
scholar. Seluruh jurnal dapat diakses pada lama www.ejournal.idia.ac.id  

 
Sementara kondisi dua jurnal nasional terakreditasi dapat dilihat sebagai berikut: 

 
Gambar D.2 Kondisi Jurnal IDIA Prenduan 
 

D. Visi dan Misi 

Visi IDIA 
“Menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dan pembinaan karakter unggul berlandaskan Iman Sempurna, Ilmu Luas dan Amal Sejati pada 
tahun 2025.” 

Misi IDIA 
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1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran profesional yang Islami dan Ma’hadi 
2. Melaksanakan penelitan berstandar nasional dan internasional. 
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang memberdayakan dan meningkatkan taraf 

kehidupan manusia. 
4. Menyelenggarakan tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab 

serta adil. 

Variabel Strenght Weakness Opportunity Threat Ket 

Sumber 
Daya 
manusia 

1. Jumlah, 
kualitas 
tenaga 
akademik 
dan kinerja 
yang tinggi 

2. Jumlah 
doktor 
semakin 
banyak 

3. Kualifikasi 
dosen 
bertaraf 
internasion
al cukup 
banyak 
(hasil 
penelitian 
kerjasama, 
seminar, 
publikasi 
internasion
al) 

 

1. EWMP 

2. Pemanfatan 
dana utk 
membangun 
kerjasama 
belum optimal. 

3. Pengerucutan 
unggulan 
belum optimal 

4. Komitmen 
pendampingan 
dana belum 
maksimal 

5. HaKi belum 
berjalan 
dengan baik 

6. Beban 
administratif 
cukup tinggi 
sehingga 
memperlemah 
kapasitas 
akademik 

7. Kurangnya 
jumlah dan 
optimasi SDM 
jaringan 
system 
informasi yang 
kompeten 
untuk updating 
data data riset 
dan data 
potensi alam 
Indonesia 

1. Kesempatan 
lintas batas 
Negara utk 
berinteraksi dan 
bersinergi 

2. Terbangun 
relasi dengan 
berbagai 
stakeholders 
dengan bagus 

3. Perangkat dari 
penilai luar 

4. Sistem jaringan 
informasi sudah 
terbangun 
cukup bagus 

1. Peningkatan 
jumlah dan 
kualitas dari 
kompetitor 
dalam/LN dg 
kualifikasi 
kompetitif 

2. Globalisasi 
merupakan 
tantangan bagi 
SDM IDIA 
Prenduan untuk 
semakin tangguh 
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Variabel Strenght Weakness Opportunity Threat Ket 

Sarana-
prasarana 

1. Jumlah dan 
jenis 
peralatan 
standar 
konvension
al memadai 

2. Jumlah dan 
keragaman 
laboratoriu
m memadai 

 

1. Banyak 
prasarana tidak 
beroperasi 
optimal 

2. Kekinian alat 
dan sistem 
pendukung 
kurang 

3. Beberapa 
dana dana 
penelitian baik 
dari 
Kementerian 
Negara 
maupun dari 
kerjasama 
daerah/institusi 
tidak dapat 

4. digunakan 
utk 
mengemban
gkan sarana 
prasarana 

1. Kreativitas 
dan inovasi 
yang 
memungkin
kan 
mengatasi 
hambatan 
kekurangse
suaian 
sarana 
prasarana. 

2. Resource 
sharing 
cukup 
berkembang 

Kemajuan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di 
negara lain tidak 
akan dapat 
diimbangi dengan 
peralatan 
konvensional 
standar 

 

 

Organisasi 
& 
manajeme
n 

1. Struktur 
organisasi 
yang 
sederhana 
dan 
tersentralis
asi 

2. Adanya 
pusat-pusat 
penelitian 
dan 
penjaminan 
mutu 

3. Adanya 
LP2M yang 
mengkoordi
nasikan 
kegiatan 
Penelitian 
dan 
Pengabdian 
masyarakat 

 

1. Pimpinan dan 
personalia 
dalam struktur 
beberapa 
organisasi 
kurang penuh 
waktu karena 
masih dibebani 
banyak beban 
rutin 

2. kurang adanya 
dana 
operasional 
untuk 
melaksanakan 
pekerjaan 
administrasi 
sehingga 
pekerjaan 
terpaksa 
dirangkap 
tenaga 
akademik 

3. profesionalitas 
perlu 
ditingkatkan 
dalam 

1. Fleksibilitas 
dan toleransi 
atas struktur 
dan fungsi 
organisasi 
memungkink
an 
minimalisasi 
konflik 

2. Cukup 
lengkap dan 
sederhanany
a struktur 
organisasi 
Institusi 
memungkink
an 
pengembang
an kapasitas 
dan 
fungsinya 
lebih jauh. 

Keharusan 
sertifikasi untuk 
sistem 
manajemen 
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Variabel Strenght Weakness Opportunity Threat Ket 
perencanaan 
program dan 
pelaksanaanny
a 

Jalinan 
kerjasam
a 

1. Sejarah 
kerjasama 
yang sudah 
lama 
dengan 
berbagai 
instansi 
dalam / luar 
negeri 

2. IDIA 
Prenduan 
sudah 
dikenal di 
manca 
Negara 
dengan 
berbagai 
prestasinya 

3. Adanya 
penelitian 
penelitian 
unggulan 
yang 
kompetitif 

1. kontiniutas 
kurang 
optimal, 
sustainability 
rendah 

2. kerjasama 
kurang 
sistemik 

3. teknik dan 
kemampuan 
komunikasi 
masih lemah 

4. belum dapat 
memanfaatka
n maksimal 
sumber-
sumber dana 
yg ada 

Tawaran dan 
kesempatan 
kerjasama 
cukup banyak 

1. Persaingan 
dari lembaga-
lembaga. 

2. Perkembangan 
dan kemajuan 
perguruan 
tinggi lain 

 

Letak IDIA 
Prenduan 

Sangat 
strategis 
sebagai 
kampus 
pesantren 
dari berbagai 
daerah 

Laboratorium 
masih sedikit 

Memungkinkan 
menjadi 
alternatif 
perguruan 
tinggi Islam 

Terletak di 
ujung Madura 

 

Dana 
penelitian 
dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

Ada Perlu peningkatan Memungkinka
n seleksi 
secara adil 

Batasan untuk 
ilmu- ilmu sosial 
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BAB III  
PETA JALAN PENELITIAN 

 
Peta jalan penelitian IDIA Prenduan ditetapkan berdasarkan tahapan dalam kebijakan Renstra 

IDIA Prenduan 2016-2020 Nomor: 293/IDIA/I.2/I/2016 sebagai berikut: 
 

Gambar III.1 Tahapan Bidang penelitian dalam Renstra 
 

 
 Tiga peta jalan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama pemantapan, artinya 

berbagai proses dilakukan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan model-model 
pemantapan regulasi untuk mengarahkan penelitian yang matang interdisiplinier berbasis ilmu 
pengetahuan. Ketangguhan masyarakat dan sosial inilah  yang merupakan bagian paling hilir dari 
semangat socio-entrepreneurial dalam penelitian.   

Tahap Pendalaman merupakan tahap pendalaman penelitian dosen IDIA Prenduan. Dalam 
tahap ini, dosen diharapkan sudah mampu melakukan penelitian yang diarahkan untuk 
menyelesaikan permasalahan masyarakat, agama, dan bangsa. Selain itu, penelitian dosen sudah 
melibatkan pemangku kepentingan eksternal.  

Karakteristik kematangan mengandung pengertian bahwa keseluruhan 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses dan metode, penilaian atau 
evaluasi, dan pengembangan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan Penelitian dan Sistem Pendukungnya di IDIA Prenduan benar-benar berada pada 
tingkatan terbaik dapat didesiminasikan dan digunakan oleh berbagai pihak. Serta dinamika 
kehidupan masyarakat dunia yang akuntabel, transparan, dinamis dan fleksibel, berorientasi ke masa 
depan, dan antisipatif terhadap berbagai tantangan di masa depan. Karakteristik kematangan juga 
dicirikan oleh kematangan sistem, yang berkembang menjadi budaya meneliti institusi.   
 

Pemantapan 

2016-2017 

•Menetapkan regulasi penelitian lintas disiplin  
•Menetapkan prioritas penelitian strategis 
•Memperkuat sistem manajemen penelitian 

Pendalaman 

2017-2018 

•Memacu penelitian yang bermanfaat dalam 
menyelesaikan permasalahan masyarakat, agama, 
dan bangsa 

•Meningkatkan kualitas penelitian dengan 
melibatkan pemangku kepentingan eksternal 

Pematangan 

2019-2020 

•Meningkatkan desiminasi penelitian  
•Meningkatkan manajemen penelitian 

yang kompetitif 
•Menjadikan luaran penelitian sebagai 

rujukan 
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BAB IV  
PETA JALAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
Peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat IDIA Prenduan ditetapkan berdasarkan tahapan 

dalam kebijakan Renstra IDIA Prenduan 2016-2020 Nomor: 293/IDIA/I.2/I/2016 sebagai berikut: 
 

Gambar IV.1 Tahapan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

 
 
 Tiga peta jalan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama pemantapan, artinya 

berbagai proses dilakukan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan model-model 
pemantapan regulasi untuk mengarahkan pengabdian yang matang interdisiplinier berbasis ilmu 
pengetahuan. Ketangguhan masyarakat dan sosial inilah  yang merupakan bagian paling hilir dari 
semangat socio-entrepreneurial dalam pengabdian.   

Tahap Pendalaman merupakan tahap pendalaman pengabdian dosen IDIA Prenduan. Dalam 
tahap ini, dosen diharapkan sudah mampu melakukan pengabdian yang diarahkan untuk 
menyelesaikan permasalahan masyarakat, terutama kaum marjinal. Selain itu, pengabdian dosen 
sudah melibatkan pemangku kepentingan eksternal, agar pengabdian dapat berlangsung lebih baik 
dan menjadi pemahaman umum.  

Karakteristik kematangan mengandung pengertian bahwa keseluruhan pelaksanaan 
pengabdian masyarakat di IDIA Prenduan melalui proses penelitian, sehingga dapat didesiminasikan 
dan digunakan oleh berbagai pihak. Serta dinamika kehidupan masyarakat dunia yang akuntabel, 
transparan, dinamis dan fleksibel, berorientasi ke masa depan, dan antisipatif terhadap berbagai 
tantangan di masa depan. Karakteristik kematangan juga dicirikan oleh kematangan sistem, yang 
berkembang menjadi budaya mengabdi institusi.   
  

•Menetapkan regulasi 
penelitian pengabdian 
kepada masyarakat 

•Menetapkan prioritas 
pengabdian strategis 

•Memperkuat sistem 
manajemen 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Pemantapan 

2016-2017 

•Memacu pengabdian yang 
bermanfaat dalam 
menyelesaikan permasalahan 
masyarakat, agama, dan bangsa 
dengan mengarahkan pada 
pengabdian yang sustainaible 
development 

•Meningkatkan kualitas 
pengabdian dengan melibatkan 
pemangku kepentingan 
eksternal 

•Menjalin kemitraan dengan 
pemerintah daerah, stakeholder 
melalui kegiatan P2M 

Pendalaman 

2017-2018 
•Meningkatkan 
desiminasi hasil 
pengabdian kepada 
masyarakat  

•Meningkatkan 
pengabdian kepada 
masyarakat berbasis 
penelitian  

•Menjadikan luaran 
pengabdian sebagai 
rujukan 

Pematangan 

2019-2020 
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BAB V  
SASARAN, TEMA-TEMA STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
A. Sasaran dan Tema-Tema Strategis 

Mengacu pada analisis kondisi internal dan eksternal serta rumusan strategi utama seperti 
diuraikan dalam Rencana Strategis IDIA Prenduan 2016-2020, maka telah ditetapkan sasaran dan 
strategi pencapaian dengan membuat beberapa tema penelitian unggulan, berdasarkan Agenda 
Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik 
Indonesia sebagai berikut: 

1. Kajian teks suci dalam agama-agama;  
2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;  
3. Negara, agama, dan masyarakat;  
4. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;  
5. Studi Kawasan dan globalisasi;  
6. Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia;  
7. Pengembangan pendidikan;  
8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip;  
9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;  
10. Isu jender dan keadilan;  
11. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;  
12. Lingkungan dan pengembangan teknologi;  
13. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan 
 
Sementara dalam pengabdian, tema-tema yang diunggulkan adalah sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan masyarakat miskin  
2. Pendampingan masyarakat marjinal 
3. Peningkatan pendidikan di masyarakat  
4. Penyadaran sosial keagamaan 

 
B. Tema-Tema Penelitian Prodi 

Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan visi-misi fakultas dan prodi serta mencapai 
indikator Capaian Kinerja, dibuatlah beberapa tema-tema penelitian sebagai berikut: 
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Tabel B.1 Tema Penelitian Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

NO. TEMA SUBTEMA DESKRIPSI 

1.  LGBT 

Penyebab dan dampak  Penelitian ini memfokuskan tentang lahirnya perilaku orientasi seksual menyimpang yang 
dipengaruhi baik oleh factor lingukungan, heriditas dan biologis. 

Kondisi Kehidupan Sosial Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana posisi kehidupan sosial pelaku LGBT ditengah-
tengah masyarakat dan dampaknya bagi kondisi psikologis para pelaku LGBT. 

Terapi LGBT yang berlandaskan 
interelasi terapi umum dan 
agama 

Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana proses terapi bagi para pelaku LGBT dan 
bagaimana hasil yang diperoleh dari terapi tersebut.  

Pandagan tokoh-tokoh islam 
tentang fenomena LGBT 

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian kajian pustaka yang menggambarkan pendapat-
pendapat tokoh islam tentang LGBT dan bagaimana cara mengatasi fenomena tersbut. 
Disamping itu pula hal yang perlu dikaji yaitu adalah bagiamana peran Islam dalam menyikapi 
para pelaku LGBT/penyakit orientasi seksual.  

2.  Pornografi 

Penyebab dan dampak  Penelitian ini memfokuskan tentang faktor-faktor yang mempegaruhi para adiksi film 
pornografi dan dampak pada sisi kehidupan, psikologi, dan biologis mereka 

Penanggulangan / terapi adiksi 
pornografi 

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana cara penanggulangan dan terapinya bagi para 
adiksi pornografi 

Tindakan preventif pornografi Penelitian ini memfokuskan pada hal-hal apa saja yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, 
lembaga pendidikan dan keluarga untuk mencegah pengaruh pornografi 

3.  

Interelasi 
psikoterapi 
agama dan 
psikterapi 
psikologi 

umum 

Psikoterapi transpesonal Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap potensi tertinggi manusia, rekognisi, 
pemahaman serta realisasi keadaan kesadaran yang transenden, intuitif dan spiritual 

Psikoterapi agama 

Penelitian ini bisa dilakukan melalui kajian pustaka dan eksperimen. Penelitian yang berbasis 
pada kajian pustaka adalah mengkaji tetang bagaimana psikoterapi yang ada dalam agama 
berikut aplikatifnya. Sedangkan yang berabasis pada ekspeimen adalah meneliti tentang 
efektfitas psikoterapi yang ada dalam agama dalam mangatasi masalah yang dihadapi 
manusia atau gangguan psikoligis, dalam hal ini bisa juga melakukan studi komparasi antara 
psikoterapi agama dan psikoterapi psikologi umum   

4.  E-Konseling Media konseling berbasis Teknologi Informasi 

5.  Bimbingan 
pranikah 

Relasi bimbingan pranikah dan keluarga sakinah 
Pranikah dan kesiapan mental 

  



11 
 

Tabel B.2 Tema Penelitian Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

NO TEMA 
PEMIKIRAN SUB TEMA PENELITIAN DESKRIPSI 

1 Vitalisasi peran 
dakwah dalam 
menjaga 
keutuhan NKRI 

Studi kasus dan analisa 
kegiatan dakwah dalam 
menjaga keutuhan NKRI 

Problematika kenegaraan yang semakin hari semakin komplek, termasuk isu-isu SARA dan 
Ideologi, membutuhkan solusi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.  
Dakwah sebagai salah satu bentuk kegiatan komunikasi islam diharapkan mampu mengatasi 
berbagai problematika kenegaraan dengan pendekatan keagamaan 

2 Rekonsepsi 
dakwah di 
masyarakat 

Studi literasi media baru 
(Analisis wacana semiotika 
dan framing terhadap 
konten New media) 

literasi media sebagai suatu rangkaian kegiatan melek media yaitu gerakan melek media 
dirancang untuk meningkatkan kontrol individu  terhadap media yang mereka gunakan untuk 
mengirim dan menerima pesan. Kemudian dalam hal ini melek media dipandang sebagai 
sebuah keterampilan yang bisa berkembang di dalam sebuah rangkaian dimana kita tidak selalu 
melek terhadap media dalam semua situasi, setiap waktu serta terhadap semua media. 

Studi e-Dakwah dan m-
dakwah 

Lahirnya berbagai peralatan teknologi dalam bidang penyiraan: radio, televisi, percetakan, 
telekomonikasi dan yang terakhir internet, telah memberi harapan baru bagi aktivis dakwah 
untuk sekala global. Seiring dengan itu maka muncullah istilah e-dakwah 

Studi dampak teknologi 
informasi dan komunikasi 
terhadap perilaku manusia 

Keunggulan dan kecanggihan teknologi informasi saat ini  secara langsung mampu 
menggeser  bahkan merubah sistem pola hidup manusia. Dalam perkembangannya, teknologi 
informasi mampu memicu gejala-gejala sosial yang dapat dikatakan baru. misalnya antara lain, 
jarak dan waktu bukan lagi kendala yang utama, Media dakwah dan remaja 

Studi cyber public relations Cyber public relations (Cyber PR) adalah seuatu aktivitas atau kegiatan kehumasan yang 
dilakukan melalui media elektronik internet yang bertujuan untuk membangun merk (brand) dan 
senantiasa memelihara kepercayaan (trust), pemahaman, citra perusahaan atau organisasi 
kepada khalayak dan tentunya dapat dilakukan secara one to one communication yang bersifat 
interaktif. 
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Tabel B.3 Tema Penelitian Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Tema Sub Tema Penelitian Deskripsi 

Transformasi Pendidikan Islam 

Penyebab dan dampak 
Penelitian ini memfokuskan tentang lahirnya transformasi pendidikan yang 
dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga, masyarakat 
dan pendidikan apa umumnya. 

Kondisi pendidikan 

Penelitian ini memfokuskan tentang 
bagaimana perkembangan pendidikan saat ini, melihat tantangan tersebut 
maka perlu adanya tranformasi pendidikan islam, yang akan menjawab 
tangtangan zaman apada saat ini. 

Penguatan pendidikan Penelitian ini mefokuskan pada Penguatan pendidikan karakter melalui 
media dan sarana yang akan membawa hasil pendidikan yang maksimal 

Pengembangan metode Penelitian ini mefokuskan pada Pengembangan metode pembelajaran 
dengan pemanfaatan teknonologi. 

Tradisi Pendidikan Islam dan 
Pendidikan Islam Tradisional 

Penyebab dan dampak Penelitian ini mefokuskan tentang tradisi pendidikan islam dan pendidikan 
Islam tradisional 

Problematika Pendidikan Islam Penelitian ini memfokuskan problematka Pendidikan Islam sebagai sistem 
pendidikan Nasional 

Pendidikan Islam dalam dinamika 
Penelitian ini memfokuskan penelitian Pendidikan Islam dan Pendidikan 
Islam Tradisional dalam dinamika Gerakan Islam Konteporer/ Islam 
Nusantara 

Sejarah Pendidikan Penelitian ini memfokuskan pada sejarah Pendidikan Islam dan pendidikan 
Islam Tradisional 

Refleksi konsep pendidikan Barat 
terhadap Pendidikan Islam 

Penyebab dan dampak Penelitian pendidikan ini mefokuskan refleksi konsep pendidikan Barat 

Krisis Pendidikan Penelitian ini memfokuskan pada krisis pendidikan Islam pada perilaku 
pendidikan Islam terhadap pendidikan Barat  

Perbandingan Pendidikan Penelitian ini memfokuskan pada penelitian Perbandingan Pendidikan 
Konsep Barat terhadap pendidikan islam di Era Globalisasi  
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Tabel B.4 Tema Penelitian Program Studi Pendidikan Agama Islam 

No. Tema Penelitian Sub Tema Penelitian Topik Penelitian Deskripsi Tema 
1. Ilmu Bahasa Arab Nahwu dan Shorrof Konsep/pemikiran Basrah dan Kufah Tentang 

kaidah Nahwu Shorrof, Pembelajaran Nahwu 
Shorrof 

Penelitian ini memfokuskan pada teori nahwu 
shorrof menurut Kufah dan Basrah dan 
pengaruhnya dalam Bahasa Arab, bagaimana 
pembelajaran nahwu shorrof yang efektif, efisien 
dan menyenangkan 

Fonologi Konsep Fonologi Bahasa Arab, Karakteristiknya dan 
pembelajarannya 

Penelitian ini dapat memfokuskan pada fonologi 
Bahasa Arab dan karakteristiknya, efektifitas 
pengajaran fonem Bahasa Arab 

Psiko/Sosio Linguistik Konsep/Pemikiran tentang Pemerolehan dan 
pembelajaran Bahasa arab, Bahasa Pertama/Ibu 
dan Bahasa Kedua, Jenis/variasi Dialek Bahasa arab, 
problematika pembelajaran BA di Indonesia 

Teori Pemerolehan dan pembelajaran Bahasa arab 
yang efektif, pengaruh Bahasa pertama/ibu, 
dialek/logat dalam pembelajaran Bahasa arab, 
problematika pembelajaran dan penguatan 
pembelajaran Bahasa arab 

2. Pembelajaran 
Bahasa Arab 

Pendekatan/Strategi/Metode
/Teknik Pembelajaran BA 

Jenis, Model Pendekatan/Strategi/Metode/Teknik 
pembelajaran Bahasa arab  

Jenis dan model pendekatan/strategi/metode 
/teknik pembelajaran Bahasa arab yang efektif, 
efisien dan menyenangkan 

Keterampilan Berbahasa Arab Keterampilan membaca, berbicara, menyimak dan 
menulis Bahasa arab 

Efektifitas, peningkatan, pengembangan 
keterampilan berbahasa arab 

Materi/Bahan Ajar BA Materi, bahan ajar cetak dan non-cetak, audio-
lingual dan visual,  permainan  

Efektifitas, pengembangan materi/bahan ajar dan 
permainan yang bermacam-macam dalam 
pembelajaran Bahasa arab 

Media Pembelajaran BA Media, alat peraga dalam pembelajaran Bahasa 
arab 

Efektifitas, inovasi dan Pengembangan Macam-
macam media dan alat peraga dalam pembelajaran 
Bahasa arab 

3. Ilmu Pendidikan Manajemen Pendidikan BA Planning, organizing, actuating, controlling  
Kurikulum Pembelajaran BA Pendekatan, model dan implementasi  
Kompetensi Guru BA Kompetensi pedagogic, akademik, sosial, dan 

individual 
 

4. Tahlilul Akhtha’ Al-
Lughawiyah 

  Analisa kesalahan dalam teks-teks bahasa Arab 
berupa hasil kerja siswa/buku ajar/kitab dll 
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Tabel B.5 Tema Penelitian Program Studi Akidah dan Filsafat Islam 

No. Tema Sub Tema Penelitian Topik Penelitian Deskripsi 
1 Hadharah dan 

Tsaqafah 
Hadharah barat dan 
Timur 

Gagasan tentang freedom (kebebesan), liberalisme, 
feminisme, patriotisme, sekularisme, pluralisme dan 
segala perkembangannya 

Genealogi dan perkembangannya dan 
turunannya. 

Staqafah Barat dan 
Timur 

Etika, nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat Islam 
dan Barat dan perkembangannya 

Genealogi dan perkembangannya dan 
turunannya. 

2 Ideologi kontemporer Ideology Barat dan 
Timur 

Falsafah, prinsip dan kepercayaan beserta 
turunannya 

Genealogi dan perkembangannya dan 
turunannya. 

Ideologi Keindonesian  Nasionalisme dan produk-produk perkembangan 
nasionalisme 

Genealogi dan perkembangannya dan 
turunannya. 

3 Local wisdom Local Wisdom Budaya daerah yang khas, pengembangan untuk 
mendukung kelestarian budaya lokal, antropologi 
budaya dan terapannya 

Genealogi dan perkembangannya dan 
turunannya, sosial budaya 

4 Living Philosophy Relevansi Madzhab 
Kelima Filsafat Islam 
Terhadap 
Perkembangan 
Pemikiran Modern 

Filsafat Islam Madzhab V Sebegai aliran filsafat 
mutakhir belum mewarnai perkembangan pemikiran 
modern yang dapat menghasilkan pola pikir dan 
pemikiran yang original (Muslim Indonesia) 

Konsep ontologi, epistimologi, dan 
aksiologi madzhab V filsafat Islam.  
 
Relevansi filsafat Islam madzhab V 
dengan sain dan agama Filsafat Islam 
madzhab V dan keindonesian. 
 

Penerapan konsep 
filsafat Islam dalam 
kehidupan praktis 
(manusia modern)  

Coment sense “Filsafat sebagai suatu yang melangit” 
masih melekat dimind-set akademis. 

Living philosophy di bidang pendidikan 
Living philosophy di bidang ekonomi 
Living philosophy di bidang kesehatan 
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Tabel B.6 Tema Penelitian Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 

No. 
Tema 

Penelitian 
Topik Penelitian Diskripsi Tema 

01 Moderasi dalam 
Tafsir Al-Quran 

- Konsep Wasathiyah dalam Al-Quran dan Tafsir 
- Ideologi Transnasional dalam Tafsir Modern 
- Purifikasi Tafsir Melalui Konsep Al-Dakhil 

Mengangkat tema “Moderasi dalam Tafsir Al-Quran” merupakan sebuah 
upaya untuk mengkaji lebih dalam tentang konsep wasathiyah dalam Islam. 
Tema ini merupakan salah satu tema yang paling sering dijadikan topik 
pembicaraan di masa-masa akhir ini, terlebih setelah munculnya kelompok-
kelompok yang diduga sebagai kelompok ekstrimis yang memahami Al-
Quran dengan tekstual. Selain itu pula moderasi dalam Islam kadang 
diarahkan oleh sebagian kelompok yang lain ke arah liberalisasi atau 
sekularisasi Islam. Dengan tema ini diharapkan mahasiswa bisa mengkaji 
konsep moderasi yang sebenarnya serta bisa mengungkap penyimpangan-
penyimpangan dalam tafsir tentang konsep moderasi dalam Al-Quran.  

02 Living Qur’an 
dan Tafsir 

- Penggunaan Ayat-ayat Al-Quran dalm Ritus-
ritus Tradisi Lokal 

- Kaligrafi Ayat-ayat Al-Quran 
- Aplikasi Metode Hafalan Al-Quran 

Living Qur’an merupakan metode penelitian ilmiah tentang berbagai 
peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran di tengah masyarakat 
muslim tertentu. Pendekatan ini berusaha memotret proses interaksi 
masyarakat dengan Al-Quran yang tidak hanya pada aspek pemaknaan 
teksnya saja, tetapi juga pada aspek penerapan teks-teks tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari yang sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya 
mereka. 

03 Al-Quran dan 
Sains 

- Upaya Pembuktian I’jaz ‘Ilmi di Masa Klasik 
- Tafsir Saintifik Kolektif di Masa Modern 
- Tafsir Saintifik di Wilayah Tertentu 
- Resistensi Terhadap Tafsir Saintifik di Masa 

Modern 

Al-Quran dan Sains memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Al-Quran 
membutuhkan Sains untuk menjelaskan fakta-fakta ilmiah yang ada di alam 
raya, Sebaliknya, Sains membutuhkan Al-Quran dalam memberikan dasar 
moral bagi penerapan dan kegunaan Sains tersebut bagi kehidupan umat 
manusia dan lingkungan. Kajian Al-Quran dan Sains merupakan tema yang 
sangat menarik untuk mengungkap kemukjizatan Al-Quran. Di samping itu 
pula, kajian dengan tema ini diharapkan para mahasiswa memiliki nalar 
kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan tafsir saintifik modern. 
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04 

Dimensi 
Lokalitas Tafsir 
Al-Quran 

- Metode Tafsir Mufasir Lokal 
- Metode Pengajaran Al-Quran dan Tafsir di 

Pesantren Madura 

Semenjak diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw., Al-Quran 
selalu mendapat perhatian serius dari banyak kalangan. Setiap huruf, kata 
dan kalimat-kalimatnya tidak pernah lepas dari perhatian dan analisa para 
pengkajinya. Semangat mereka untuk mengkaji Al-Quran dan menggali 
pelajaran darinya tidak pernah padam. Dalam menyingkap dan menguak 
rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, para ulama  menggunakan 
metode dan sudut pandang yang berbeda, sehingga dari generasi ke 
generasi selalu lahir karya- karya baru tentang tafsir Al-Quran. Di antara 
dari sekian banyak karya-karya tafsir adalah tafsir karya ulama-ulama lokal 
yang jarang diperhatikan oleh dunia akademisi. Dengan tema “Dimensi 
Lokalitas Tafsir Al-Quran” ini diharapkan karya-karya ulama lokal bisa 
menjadi bagian khazanah keilmuan tafsir yang juga ikut mewarnai keilmuan 
kampus. 
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BAB VI  
PELAKSANAAN RIP IDIA PRENDUAN 

 
 
A. Rencana Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penelitian yang berjalan dilakukan dalam kerangka 
Rencana Induk Penelitian IDIA Prenduan 2016-2020, maka tahapan dan proses dikembangkan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengembangan setiap kegiatan 
penelitian yang berjalan. 

1. Penawaran proposal 
Kegiatan penelitian diawali dengan penawaran proposal atau call for proposal dari 

penyandang dana. Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat selanjutnya akan 
mengumumkan penawaran proposal tersebut ke seluruh Dosen dan Peneliti IDIA Prenduan dan 
mengirimkan panduan pembuatan proposalnya dalam buku pedoman penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

 
2. Penerimaan Proposal 

Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat menerima dan mengelola proposal yang 
masuk dari Dosen atau Peneliti untuk diproses lebih lanjut dengan mengirimkan proposal ke 
reviewer untuk dinilai. 
3. Proses telaah (review) proposal 

Setelah proposal diterima Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, proposal 
diteruskan ke reviewer untuk dilakukan penilaian. Pedoman yang berisi kriteria penilaian 
diberikan kepada setiap reviewer sebagai acuan bersama dalam menilai sebuah proposal. 
Dalam proses penilaian reviewer memberikan saran-saran untuk perbaikan proposal yang harus 
ditindaklanjuti oleh pengusul dan pertimbangan kelayakan atas usulan pendanaan yang 
diajukan. 
4. Penentuan penerima dana 

Hasil penilaian proposal oleh reviewer dijadikan pertimbangan utama dalam 
penentuan penerima dana penelitian. Proposal yang diterima untuk didanai diberitahukan 
kepada pengusul sebelum kontrak penelitian ditandatangani. Dalam setiap proposal yang 
diajukan peneliti diminta menuliskan keluaran penelitian yang ditargetkan sesuai dengan 
masing-masing skema penelitian. 
5. Pengawasan (monitoring) dan evaluasi 

Setelah kontrak ditandatangani, peneliti dapat melakukan penelitian sesuai dengan 
rencana yang telah ditulis dalam proposal. Selama penelitian berlangsung dilakukan 
monitroring dan evaluasi melalui desk evaluation terhadap laporan kemajuan yang dibuat oleh 
peneliti dalam seminar hasil kemajuan penelitian. Melalui monitoring dan evaluasi ini dapat 
dilihat sejauh mana penelitian berhasil dilakukan dan kendala yang terjadi selama penelitian 
6. Laporan Akhir 

Setiap peneliti diminta untuk membuat laporan akhir yang berisi hasil penelitian yang sudah 
dikerjakan dan capaian luaran penelitian yang seperti dijanjikan dalam proposal. 
7. Evaluasi Kegiatan Penelitian 

Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan setiap tahun melalui laporan kinerja penelitian yang 
dibuat oleh unit-unit yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penelitian 

 
8. Perbaikan dan pengembangan   

Berdasarkan proses-proses yang berjalan secara menyeluruh yang telah dilakukan 
melalui tahapan-tahapan sebagaimana tersebut di atas, kemudian dilakukan telaah dan 
kajian menyeluruh yang digunakan untuk mengembangkan keseluruhan proses, termasuk 
perumusan skema-skema baru untuk perbaikan, peningkatan, penguatan, dan 
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pengembangan program-program yang menjamin pencapaian seluruh indikator 
keberhasilan yang ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian IDIA Prenduan 2016-2020 
 
Chart 8.1: Siklus Penyelenggaraan Penelitian di IDIA Prenduan 

 
 
B. Perolehan Rencana Pendanaan 

Dana penelitian direncanakan diperoleh dari Kementerian Agama melalui Program hibah 
Penelitian Kompetitif Nasional, Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi, Kementerian Ristek, 
Pemda dan dari instansi pemerintah yang lain maupun dari instansi swasta. Sampai saat ini, instansi 
yang terlibat kerjasama di bidang penelitian sebanyak 1 instansi dalam negeri dan 1 instansi luar 
negeri. 
  

Perencanaan 
Skema 

Penerimaan 
Proposal, 

Telaah, dan 
Penetapan 

Pelaksanaan Pelaksanaan 
dan Monev 

Pengembangan 
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BAB VII  
PENUTUP 

 
 

Rencana Induk Penelitian IDIA Prenduan 2016-2020 ini dimaksudkan sebagai 
pedoman dalam penyelenggaraan Universitas, Fakultas, dan Pusat Studi dalam bidang 
penelitian. Selanjutnya RIP IDIA Prenduan 2016-2020 ini menjadi acuan utama bagi segenap 
Pimpinan di IDIA Prenduan dalam mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan program dan kegiatan penelitian yang direncanakan.  

RIP ini diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan dalam mengembangkan kegiatan 
khususnya dharma penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan 
negara. Universitas menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Fakultas, Pusat 
Studi, Direktorat, para narasumber dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam 
penyusunan Dokumen RIP IDIA Prenduan 2016-2020. Semoga pedoman yang telah 
dikembangkan dalam RIP ini dapat diimplementasikan dengan baik, sehingga menjamin 
mutu penelitian di IDIA Prenduan. 
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SURAT KEPUTUSAN 
Nomor: 040/IDIA/I.2/XII/2015 

 
TENTANG: 

RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP 

 
Rektor IDIA Prenduan Sumenep setelah; 
 
Menimbang :  

a. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi memerlukan suatu panduan 
yang memuat arahan, standar dan capaian serta tolak ukur keberhasilan dalam suatu Sistem 
Penjamin Mutu Internal yang berasaskan pada kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, 
keadilan, manfaat, kebijakan, tanggungjawab, kebhinekaan dan keterjangkauan; 

b. Bahwa mereka yang namanya tertera dalam surat keputusan ini dipandang mampu serta 
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan; 

c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana diktum (a) dan (b) perlu menerbitkan surat keputusan 
Rektor; 

Mengingat  : 
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. 
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Perguruan Tinggi. 
 

MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 

4. Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai TIM PENYUSUN 
RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT di Institut 
Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep 

5. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan 
sebagaimana mestinya. 

6. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau 
kembali. 

7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Desember 2015  hingga tugas yang 
diamanahkan bisa diselesaikan. 

 
Ditetapkan di : Sumenep 
Pada tanggal : 20 Desember 2015 
Rektor IDIA Prenduan, 
 

 
 
 
Dr. KH. Ghozi Mubarok, MA 
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Lampiran 
Nomor Surat  : 040/IDIA/I.2/XI/2016 
Perihal : Tim Penyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada  

Masyarakat 
 

NAMA-NAMA 
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 
INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP 

 
Penasihat  :  Dr. KH. Ahmad Fauzi Tidjani, MA 

   KH. Moh. Khoiri Husni, S.Pd.I 
   KH. Moh. Zainullah Rois, Lc 
   KH. Fauzi Rosul, Lc. 
   KH. Halimi Sufyan, S.Pd.I 

Penanggungjawab :  Dr. KH. Ghozi Mubarok, MA.  (Rektor) 
Pembina  :  Dr. Musleh Wahid, M.Pd.I   (Warek I) 

   KH. Ridho Sudianto, M.Si   (Warek II) 
   Dr. KH. Muhtadi Abd. Mun’im, MA.  (Warek III) 

Tim Pelaksana 
Ketua   :  Ach. Nurholis Majid, M.Pd. 
Sekretaris  :  Ahmadi, M.Ag. 
Anggota  :  Muhammad Nurul Yaqin, M.Pd. 
      Saiful Anam, M.Pd. 
      Ahmad Zulfikar Ali, M.Kom.I. 
      Moh. Maqbul Mawardi, M.PSDM. 

Iskandar Zulkarnaen, M.Fil.I. 
Moh. Jufriyadi Sholeh, Lc., M.Th.I. 
Mujibno, M.M. 
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