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1. PENDAHULUAN
Pengabdian dan Pelayanan Kepada Masyarakat
Kebijakan Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat
Pada era globalisasi ini, diperlukan peran serta dunia pendidikan tinggi (PT)
didalam mendorong pembangunan. Salah satu dharma PT selain pendidikan dan
penelitian adalah kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat (P2M). Hal
ini berdasarkan pada pasal 20 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (UU Diknas) dan berdasarkan pasal 24 UU Diknas yang menyatakan bahwa
adanya otonomi oleh PT untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat
penyelenggaraan PT, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Tri
Dharma Perguruan Tinggi itu sendiri merupakan tiga sumber utama pendapatan
institusi.
Sesuai dengan visi dan misi Universitas Indonesia (UI) untuk menjadi universitas
riset, UI harus juga terus meningkatkan kegiatan P2M-nya. UI sebagai sebuah PT
yang menyandang nama bangsa, dituntut untuk senantiasa dapat turut memikirkan
dan membantu meningkatkan derajat kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Sejak mulai berdiri, UI telah menjalankan kegiatan P2M. Adanya berbagai perangkat
keahlian dan bidang keilmuan yang dimiliki oleh UI, diharapkan dapat berperan besar
dalam melakukan berbagai kegiatan nyata sebagai pengamalan ilmu dan teknologi
guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Melalui kegiatan P2M yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UI, diharapkan
dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga derajat kehidupan dan kesejahteraan
masyarakatnya dapat meningkat. Setiap kegiatan P2M yang dilaksanakan oleh sivitas
akademika UI hendaklah memenuhi prosedur standar dengan menggunakan sarana
dan prasarana yang memenuhi standar, mentaati landasan ideal P2M, serta
berdasarkan pada manajemen P2M yang berkualitas dengan menjunjung tinggi
profesionalisme, integritas, dan transparansi. Sivitas akademika UI yang melakukan
P2M menghargai keterlibatan semua pihak.
Di dalam melaksanakan kegiatan P2M berpedoman pada:
1. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 004/SK/MWA-UI/2004 tentang

Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia No.001/Peraturan/MWAUI/2006 tentang Pokok-pokok Pengawasan Mutu Kegiatan Pengabdian dan
Pelayanan kepada Masyarakat.
3. Ketetapan Majelis Wali Amanat UI No. 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma
Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (DRPM UI),
dalam hal ini subdit P2M sebagai unit pelaksana manajemen bertugas untuk
memfasilitasi, mengkoordinasi, dan mendukung pelaksanaan kegiatan P2M di UI
Jenis Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat
Pengabdian/Pelayanan kepada Masyarakat yang umumnya dilakukan di tingkat
fakultas dapat dikategorikan pada beberapa jenis, yaitu Pengabdian kepada
masyarakat (Dikti, UI, Ristek), Penyuluhan (Hukum, kesehatan, pendidikan, dll),
Pendidikan untuk masyarakat, Konsultasi (hukum, kesehatan, pendiidkan, dll),
Pengobatan/perawatan, Bakti/kerja sosial, Bimbingan kegiatan untuk masyarakat,
Riset program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat, Terapan teknologi,
kewirausahaan (keterlibatan dosen pembimbing), Kuliah kerja nyata (keterlibatan
dosen pembimbing), Kegiatan pengabdian lain yang bermanfaat
Kegiatan Pelayanan lain juga dilakukan yang dikategorikan pada beberapa jenis
yaitu Konsultasi (Hukum, kesehatan, pendidikan, dll), Uji Laboratorium (Kimia,
Biologi, farmasi, Fisika, Mekanik, dll), Uji Klinis (Kedokteran, Kedokteran gigi, dll),
Bantuan Hukum, Pelayanan Kesehatan, bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual,
Penerjemahan (pelayanan bahasa, dll), Perancangan, Pelatihan/Workshop, Riset
pesanan (ex :Chandra Asri, Indobara, Pertamnia, dll), dan kegiatan pelayanan lainnya
yang bermanfaat 1) penyuluhan kesehatan; 2) kegiatan sosial; 3) pemeriksaan dan
pengobatan; 4) pelatihan dalam bidang sains teknologi; 5) konsultasi; 6) seminar atau
diskusi keilmuan dll. Jenis kegiatan tersebut diarahkan agar masyarakat semakin
merasakan manfaatnya dari perkembangan keilmuan melalui riset.

Kegiatan Pengabdian/Pelayanan Kepada Masyarakat
Berlandaskan pada Rencana Strategis 2004-2007, Direktorat Riset dan Pengabdian
Masyarakat (DRPM) UI telah melaksanakan berbagai kegiatan Pengabdian kepada
Masyarakat melalui pusat pengabdian masyarakat yang ada di tingkat universitas dan
fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. DRPM UI sebagai administrator,
koordinator, dan fasilitator kegiatan pengabdian masyarakat di UI berusaha
semaksimal mungkin meningkatkan, baik secara kuantitas dan kualitas, kegiatan
pengabdian masyarakat di UI. Berbagai kemungkinan kerja sama dengan fihak luar
dijajagi di samping pengoptimalan sumber dana dan manusia dari UI sendiri.

Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa
Sampai saat ini, jumlah dosen UI yang aktif melaksanakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat berjumlah 1743 orang. Mahasiswa UI yang ikut aktif dalam
kegiatan tersebut berjumlah 836 orang dari 41.497 orang. Secara kuantitatif,
keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh
dosen masih harus ditingkatkan, sehingga transfer ilmu pengetahuan tidak saja
melalui perkuliahan tetapi juga melalui kegiatan luar kampus (lapangan).
Jenis dan Jumlah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (penerapan hasil
penelitian sendiri atau penerapan konsep)
Kajian terhadap jumlah kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat di lingkungan
UI tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang berarti dibanding tahun sebelumnya.
Kegiatan yang dibiayai oleh UI pada tahun 2008 juga mengalami peningkatan yang
sangat berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk kegiatan yang dibiayai
oleh pihak luar mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seperti
terlihat pada tabel berikut :
Tahun
2007
2008

Dibiayai oleh
UI
260
31

Dibiayai pihak
Luar UI
745
228

Peningkatan kegiatan pada tahun 2008 tersebut seharusnya lebih berarti, karena
kegiatan yang dilakukan pada tahun itu belum sepenuhnya dilaporkan dari beberapa
unit kerja di lingkungan UI. Dari data tahun 2008 dapat disimpulkan bahwa kegiatan
Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika UI,
sebagian besar kegiatan dibiayai oleh pihak luar, yaitu berjumlah 228 jenis kegiatan
sedangkan kegiatan yang dibiayai oleh pihak universitas, yaitu berjumlah 31 kegiatan.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Program Pemerintah dan atau
Dunia Usaha beserta dampaknya
Seluruh kegiatan Pengabdian dan pelayanan kepada Masyarakat

yang

dilaksanakan oleh unit-unit kerja di UI, baik di tataran lokal, nasional, maupun
internasional. Kegiatan yang dihasilkan Kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan di
fakultas di lingkungan UI. Di tahun 2008 ini kegiatan pengabdian dan pelayanan
kepada masyarakat berjumlah 798 kegiatan, sedangkan pada tahun 2007 kegiatan
pengabdian masyarakat berjumlah 415 kegiatan.
Seluruh kegiatan Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat

yang

dilaksanakan oleh unit-unit kerja di UI, baik di tataran lokal, nasional, maupun
internasional, telah menunjukkan dampak positif, baik untuk masyarakat maupun bagi
Universitas Indonesia sendiri. Kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan di fakultas di
lingkungan UI. Berikut adalah beberapa kegiatan dan dampaknya kepada Masyarakat
yang diselenggarakan oleh fakultas-fakultas tersebut.
Fakultas Kedokteran
Di fakultas ini terdapat kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat berupa
kursus-kursus yang telah dilakukan sebanyak 6 kali, seminar sebanyak 15 kali,
pameran berbagai macam produk yang nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang
telah dilakukan sebanyak 2 kali, 2 kegiatan pelayanan dan konsultasi juga telah
diadakan. Kegiatan lainnya yaitu 10 kegiatan berupa workshop, 3 kegiatan lokarya
dan diskusi, 13 bakti sosial berupa pemberian obat-obatan dan vitamin, penyuluhan
dan juga pengobatan masal. Olah raga masal, konferensi pers, 3 kegiatan berupa
symposium, pembenahan data, 33 kegiatan talkshow, 34 kegiatan juga banyak
dilakukan untuk pelatihan-pelatihan, pembuatan buku pedoman dan juknis kesehatan,

uji lab, pelayanan konsultasi, pembuatan preparat layanan mikrofotografi,
pemeriksaan toksikologi pestisida, lokakarya nasional yang telah dilakukan sebanyak
3 kali, 2 kegiatan penyuluhan, penyusunan akreditasi dan sertifikasi keolahragaan
kementrian negara pemuda dan olah raga RI, pemeriksaan fisik atlet pelatnas pratama,
program latihan jasmani karyawan dan atlet mahasiswa FK UI, akurasi data untuk
cross chek malaria, dan 5 kegiatan untuk dokter jaga di acara-acara kejuaraan
nasional.
Sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2008 ini Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia, kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang sering
dilakukan berupa pelatihan-pelatihan yang berguna untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan keterampilan para tenaga medis yang berdampak pada peningkatan
kesehatan masyarakat.
Fakultas Kedokteran Gigi
Fakultas kedokteran Gigi ini telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian dan
pelayanan kepada masyarakat diantaranya adalah 5 kegiatan bakti sosial berupa
penyuluhan, pengobatan, dan juga donor darah. 2 kegiatan seminar, kegiatan
pengobatan dari Klinik FK UI, Pelatihan Operator RKG sesuai Perka BAPETEN,
Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi, Uji Sertifikasi Kompetensi Dokter Gigi
(pelayanan kepada masyarakat), Penyuluhan dan Skrining (pemeriksaan gigi) untuk
spelajar AL-Azhar Cibinong.
Sehingga dapat disimpulkan untuk tahun 2008 Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Indonesia, telah banyak menyumbangkan kegiatan Pelayanan dan
Pengabdian kepada Masyarakat berupa kegiatan bakti sosial yang berdampak bagi
kesejahteraan masyarakat umum.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat yang telah dilakukan oleh FMIPA
adalah 6 kegiatan berupa seminar, 1 kegiatan lokakarya yang tujuannya untuk
membuat kuliah permodelan matematika, selain itu FMIPA juga membuka
penyewaan alat-alat lab, pengembangan usaha lidah buaya, menerima kunjungan
sekolah SMA yang bertujuan untuk meningkatkan pelajar SMU tentang ilmu
pengetahuan alam. Selain itu dilakukan pula pelatihan guna peningkatan

keterampilan, dilakukan pula konferensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas
para ilmuwan dan mahasiswa dari berbagai bidang penelitian sekaligus, kegiatan
lainnya adalah kebijakan survey dan pemetaan sumber daya alam laut, penyusunan
rencana induk (master plan) pembangunan operasional monitoring kualitas udara
tahun 2008-2017, site investigation and feasibility study PLTU Lampung dan
Sumatera Barat (2X100 MW), penyussunan norma standar prosedur dan mekanisme
(NSPM) pemetaan dasar, penelitian studi kelayakan pembentukan kota otonomi
muara Bungo-Jambi, Pengembangan waduk resapan sebagai alternatif solusi
pencegahan banjir, pendampingan dan pengayaan yang bertujuan untuk memberikan
pemahaman MIPA yang paripurna.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia telah
mengadakan beberapa kegiatan Pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat,
adapun kegiatan yang sering dilakukan adalah berupa seminar-seminar yang
berdampak pada peningkatan pengetahuan di bidang sains.
Fakultas Teknik
Berbagai kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat telah dilakukan oleh
Fakultas Teknik, diantaranya adalah pelatihan yang dilakukan sebanyak 16 kali, 6
kegiatan berupa kajian-kajian ilmiah yang hasil atau dampaknya diperolehnya kajian
rinci mengenai topik yang bersangkutan, 1 kegiatan pendampingan masyarakat yang
tujuannya untuk mensosialisasikan konsep arsitektur, dan 1 kegiatan sosialisasi untuk
penyebaranluasan info mengenai pelestarian air tanah, dan program kreativitas
mahasiswa sebanyak 17 kegiatan.
Sepanjang tahun 2008 ini Fakultas Teknik Universitas Indonesia, banyak
melakukan kegiatan pelayanan dan pengabdian masyarakat yang berpusat pada
program kreativitas mahasiswa baik yang berupa penelitian, pengabdian masyarakat,
dan terapan teknologi. Hal ini terbukti dengan banyaknya hibah PKM yang di dapat
oleh FT UI (sebanyak 17 kegiatan), yang nantinya program tersebut dapat berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang teknologi.
Fakultas Hukum
Beberapa kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat telah dilakukan oleh
fakultas hukum, diantaranya adalah 3 kegiatan berupa diskusi ilmiah, 10 kegiatan

berupa seminar, adapula kegiatan kursus legal english in practise, 13 kegiatan
pelatihan, 4 kegiatan berupa bantuan hukum, 76 kegiatan berupa konsultasi hukum,
FH UI juag mengadakan sunatan masal bagi masyarakat yang kurang mampu, 2
kegiatan workshop, penyebaran informasi mengenai perjanjian internasional, dan juga
kegiatan konferensi Bangkit Hukum Indonesia 2008.
Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat yang banyak dilakukan
oleh fakultas hukum selama tahun 2008 adalah berupa konsultasi-konsultasi hukum.
Dalam hal ini fakultas hukum sering memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
membutuhkan bantuan hukum untuk memecahkan persoalan mereka, sehingga
masyarakat kalangan manapun bisa mendapat perlakuan hukum yang adil.
Fakultas Ekonomi
Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas ekonomi terdiri
dari 13 kegiatan seminar, 92 kegiatan pelatihan, 4 kegiatan workshop, konsultasi
UKM, melakukan Fokus Group Diskusi untuk mencari solusi peningkatan penyaluran
dana KUR. Selain itu Fakultas Ekonomi juga melakukan penerbitan buku, penelitian
pesanan sebanyak 4 buah, 2 kegiatan untuk pemberian penghargaan yang berguna
untuk meningkatkan semangat berwirausaha dikalangan mahasiswa, alumni,
kompetisis debat marketing, dan usaha mikro.
Kegiatan pelatihan telah banyak dilakukan oleh Fakultas Ekonomi, kegiatan ini
sangat berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan para pelaku
ekonomi untuk dapat mengembangkan dunia usaha mereka.
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat yang telah dilakukan yaitu 14
kegiatan seminar, pameran yang dilakukan sebanyak 2 kali, 17 kegiatan berupa
ceramah dan diskusi, 2 kegiatan talkshow, Simposium, Lokakarya, lomba menulis
naskah, Melayani tes kemampuan bahasa, kursus dan tes bahasa, dan juga bedah
buku.
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di tahun 2008 telah banyak melakukan
kegiatan berupa ceramah dan diskusi tentang kesenian yang berdampak pada
peningkatan pengetahuan pada para mahasiswa dan juga masyarakat umum tentang
seni dan budaya bangsa Indonesia.

Fakultas Psikologi
Selama tahun 2008 ini telah tedata kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada
masyarakat yang terdiri dari 3 kegiatan berupa temu wicara atau dongeng yang, 4
kegiatan seminar, program kreativitas mahasiswa, dan juga workshop.
Fakultas Psikologi sepanjang tahun 2008 ini banyak melakukan seminar-seminar
yang bertemakan tentang perkembangan anak, dalam hal ini sangat baik dalam
peningkatan pengetahuan bagi para orang tua terhadap perkembangan anak-naka
mereka.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Berbagai kegiatan pengabdian dan pelayanan masyarakat telah dilakukan seperti 3
kegiatan berupa seminar dan workshop, 5 kegiatan berupa pelatihan dan talk show,
melakukan forum komunikasi polisi dan masyarakat sekota Depok, mengadakan
rumah baca dimana didalammnya terdapat kegiatan penyuluhan kesehatan,
pemberdayaan, pendidikan kepada masyarakat, perpustakaan, dan juga peduli
lingkungan. Selain itu FISIP UI juga telah mengadakan kegiatan sosialisasi sosiologi,
pemberdayaan masyarakat sektor ekonomi, sekolah ahad atau sekolah informal,
beasiswa ayo sekolah, ayo minum susu, santunan anak yatim, dan juga buka puasa
bersama yang semuanya itu dilakukan oleh pengmas FSI FISIP. Kegiatan lainnya
juga telah diadakan seperti Indonesia Peduli Leprosy yang didalamnya berupa
kegiatan pemaparan riset dan talkshow. Peluncuran buku dan diskusi juga telah
dilakukan oleh FISIP UI sebanyak 3 kali, program kreativitas mahasiswa, lomba
ilmiah mahasiswa dan Olimpiade Ilmu sosial tingkat nasional 2008.
Selama tahun 2008 FISIP UI banyak melakukan kegiatan pelayanan dan
pengabdian masyarakat berupa pelatihan dan talkshow. Kegiatan ini memiliki
dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakt
umum tentang kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia.
Fakultas Kesehatan Masyarakat
FKM-UI telah melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan dan pengabdian
masyarakat, diantaranya adalah pelatihan, 4 kegiatan seminar, program kreativitas
mahasiswa, 2 kegiatan diskusi, riset pesanan yang dilakukan oleh pusat penelitian

FKM UI yang telah dipublikasikan oleh salah satu media surat kabar, kegiatan sosial
berupa donor darah dan khitanan massal.
Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat FKM UI tahun 2008 ini,
banyak didominasi pada kegiatan seminar tentang kesehatan pada masyarakat.
Sehingga kegiatann ini bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang
peningkatan kesehatan.
Fakultas Ilmu Komputer
2 kegiatan seminar telah dilakukan, pameran, workshop, 8 program kreativitas
mahasiswa dan juga kursus yang telah diadakan oleh fasilkom selama tahun 2008 ini.
Program kreativitas mahasiswa banyak mendominasi kegiatan pelayanan dan
pengabdian kepada masyarakat , baik itu berupa kewirausahaan, terapan teknologi,
dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini akan berdampak pada peningkatan produk
teknologi yang berkualitas yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Fakultas Ilmu Keperawatan
FIK-UI saat ini telah mengadakan 5 kegiatan pengabdian dan pelayanan
masyarakat yang berupa pelatihan untuk para perawat dan mahasiswa sebanyak 3
kali, pendidikan kesehatan melalui pemutaran film, dan Graduate’n Proud Expo yang
diisi dengan ktalkshow, pemeriksaan kesehatan, pameran, dan konseling.
Kegiatan pelatihan banyak didominasi di tahun 2008 ini, sehingga kegiatan ini
sangat berdampak pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan para tenaga medis
(perawat).
Program Pascasarjana
Beberapa kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat telah dilakukan
oleh Pascasarjana, diantaranya adalah seminar yang dilakukan sebanyak 19 kegiatan,
workshop sebanyak 3 kali kegiatan. Selain itu telah diadakan pula peluncuran buku
dalam rangka 10 tahun reformasi dan 100 tahun Kebangkitan Nasional, pameranpameran yang juga diadakan sebanyak 2 kali, lembaga pendidikan kursus juga dibuka
oleh program PPs dengan tujuan untuk menambah pengetahuan peserta tentang kajian
perempuan dan gender dalam lingkup isu-isu perempuan di Indonesia. Lokakarya
RTM pengelolaan kawasan Pantura Jakarta yang telah diadakan oleh PPs pada bulan
April 2008, Diskusi-diskusi juga telah dilakukan sebanyak 2 kali yang ditujuak ke

lembaga-lembaga terkait, kuliah umum yang bertujuan untuk menambah pengetahuan
kepada masyarakat juga telah diadakan sebanyak 5 kali. Pusat Riset/Pusat pelayanan
Masyarakat PPs juga telah mengadakan kegiatan yang tujuannya untuk membantu
pemerintah di dalam mensejahterakan masyarakat, yang diantaranya adalah distribusi
tabung Uk.3 Kg dan kompor serta assesoris kepada masyarakat, Perhitungan tarif
angkutan, mengidentifikasi aktivitas pengiriman dan biaya pengangkutan musicool,
perhitungan harga jual dari kompor gas satutungku, dan melakukan analisa mutu
suatu pabrik dalam pembuatan dan pengiriman tabung. Pelatihan-pelatihan juga telah
diadakan oleh pusat penelitian sumber daya manusia dan lingkungan (PPSML)
sebanyak 7 kali, sedangkan penelitian yang telah dilakukan sebanyak 11 kali yang
sifatnya pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan lain yang bersifat pengabdian
masyarakat juga telah diadakan oleh PPs, seperti rapat kerja dengan kementrian
lingkungan hidup untuk perumusan kebijakan, penerbitan jurnal, dan menjadi tim
pemantau independen ujian nasional untuk wilayah jakarta pusat.
Seminar selama tahun 2008 ini banyak dilakukan oleh Program Pascasarjana,
sehingga hal ini berdampak pada peningkatan pengetahuan di bidang ilmu sosial
lanjutan.
Sumber Dana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Besarnya dana setiap kegiatan sangat bervariasi dan jumlah totalnya meningkat setiap
tahun. Pendanan kegiatan berasal dari Perguruan Tinggi (PT), luar PT atau dari luar
negeri.

Tahun

2008

Biaya dari

Biaya dari

UI (dalam rupiah)

Luar UI

Rp 9.347.679.966,00

Rp. 2.759.535.400.000,00

Luar Negeri

Rp. 51.000.000,00

Dari tabel di tersebut, dapat dikaji bahwa dari keseluruhan dana, sebesar Rp
2.759.535.400.000,00 untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian dan pelayanan
kepada Masyarakat, yang dikeluarkan oleh pihak luar universitas sangatlah besar bila
dibanding dengan kontribusi dana yang berasal dari UI yaitu sebesar Rp.

9.347.679.996,00. Hal itu menunjukkan bahwa pihak luar UI (pemerintah, dunia
usaha/industri dan masyarakat) menaruh perhatian dan memberikan dukungan sangat
besar terhadap kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan sivitas
akademika UI sebagai salah satu unsur dari Tridharma Perguruan Tinggi, dimana
sebagai timbal baliknya terhadap mereka adalah memberikan pengabdian dan
pelayanan berupa hasil pemikiran/karya PT yang dampaknya dapat dirasakan secara
positif.
Pada tahun ini peran negara lain juga cukup berkontribusi terhadap pembiayaan
kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sebesar Rp. 51.000.000,00 .
UI dalam hal ini telah berhasil melaksanakan kegiatan pengabdian dan pelayanan
kepada masyarakat dengan mengajak unsur luar perguruan tinggi untuk berpartisipasi
aktif dalam seluruh kegiatannya, dan telah memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat berupa konsultasi, penyuluhan, penyebaran informasi, advokasi/bantuan
hukum, aplikasi teknologi, transfer teknologi, seminar, pelatihan, lokakarya,
semiloka, dan workshop. Bahkan negara lain juga ikut merasakannya, karena tidak
sedikit pula kegiatan penelitian atau kerjasama pengabdian dan pelayanan kepada
masyarakat yang dilakuakn oleh UI yang bekerjasama dengan negara lain.
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pusat pengabdian dan pelayanan kepada
masyarakat di tingkat universitas atau fakultas senantiasa dievaluasi dan dimonitoring
pada tataran manajemen, kualitas dan efektivitas pengabdian masyarakat oleh
Pimpinan Universitas atau Fakultas melalui fungsi akademik dari badan penjaminan
mutu serta badan audit. Pimpinan Universitas atau Fakultas melakukan upaya
pengembangan evaluasi dan monitoring kegiatan, manajemen pengabdian dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan suatu sistem yang bermutu,
mantap, berkelanjutan, dan berhasil guna.
Kesesuaian Hasil Kegiatan Pengabdian dan Pelayanan kepada Masyarakat
dengan yang diharapkan
Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada Masyarakat yang merupakan wujud
kontribusi Universitas Indonesia kepada masyarakat, berupa kepedulian dan bakti

sosial, konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, penelitian terapan, dan/atau
penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis telah dilaksanakan dengan baik.
Pelaksanaannya mengacu pada pedoman pengelolaan pengabdian dan pelayanan
kepada masyarakat. Demikian juga, hasil kegiatan yang didapat menunjukan
kesesuaian dengan target yang diharapkan untuk masing-masing kegiatan.
Pemicu Dosen dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Di samping berbagai hibah/sumber dana penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat yang ditawarkan dari pihak luar seperti dari Dikti, Ristek, Balitbang, dan
instansi lainnya. Univeritas Indonesia terus memacu dosen UI untuk melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap tahunnya UI memberikan dana
penelitian yang bersifat kompetitif berupa dana Riset Unggulan Universitas Indonesia
(RUUI) untuk memicu dan memberi kesempatan lebih banyak kepada para peneliti
UI untuk mendapatkan dana secara kompetitif. Di samping itu, UI menyelenggarakan
berbagai kegiatan konsultasi, pelatihan seperti: pelatihan penulisan proposal bersifat
kompetitif, penulisan artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah
internasional/jurnal ilmiah nasional terakreditasi, ikut dalam pelatihan penulisan
karya ilmiah hasil penelitian berbasis riset/paten/hak cipta, yang kesemuanya untuk
memicu dan mendorong peneliti/dosen UI untuk terus meneliti, melakukan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dapat dipublikasikan dalam jurnal
ilmiah atau dipatenkan/hak cipta.
Karya yang Diciptakan Selama Tahun 2008
Pendataan mengenai karya yang diciptakan selama tahun 2008 ada 3 karya cipta yang
telah tercatat di DRPM UI. Temuan tersebut antara lain adalah Rancangan Vaksin
Peptida Untuk Avian Influenza (H5N1) Di Indonesia Menggunakan Protein
Hemagglutinin Neuraminidase dan Matrik 2 In Silico; Perancangan Vektor (Plasmid)
dan Host Untuk Vaksin Kanker Mulut Rahim Berbasis Protein Kapsid L1 Melalui
Prediksi Epitope Model Hidden Markov dan Artificial Neural Network; dan
Penggunaan Coral Goniopora Sebagai Bahan Osteokonduktif Dalam Regenerasi
Tulang Rahang.

Kegiatan penelitian yang dilakukan para dosen dan peneliti Universitas Indonesia dan
menghasilkan temuan-temuan telah dipublikasikan di berbagai jurnal ilmiah di tataran
lokal, regional, dan internasional, juga dalam bentuk penerbitan buku. Untuk artikelartikel yang diterbitkan di jurnal internasional, DRPM UI memberikan penghargaan
berupa dana insentif kepada penulis artikel, penulis buku, peneliti terbaik, dan
pemeroleh paten. Penghargaan itu diserahkan kepada penulis pada saat Dies Natalis
Universitas Indonesia.

Jurnal Ilmiah Makara
Kegiatan penerbitan dan publikasi dilakukan dalam tiga aktivitas yaitu 1)
Penerbitan Jurnal Makara UI; 2) Pendataan Penilai dan Penulis Artikel di Jurnal
Makara; dan 3) Pengembangan Website DRPM UI dan Website Jurnal Makara
Jurnal Makara yang sudah terakreditasi sangat membantu publikasi berbagai
penelitian yang dilakukan oleh dosen dan peneliti UI, termasuk peneliti dari instansi
lain. Dalam rangka membangun atmosfer riset yang kondusif, Direktorat Riset dan
Pengabdian pada Masyarakat UI perlu melakukan upaya untuk meningkatkan nilai
akreditasi jurnal agar makin banyak dosen dan peneliti UI yang berminat
memublikasikan penelitiannya di Jurnal Makara. Sehubungan dengan pemikiran itu,
DRPM UI melakukan beberapa upaya yaitu:
•

Menyempurnakan petunjuk pengajuan dan penulisan naskah,

•

Mengembangkan pangkalan data (database) naskah yang masuk, artikel dan
penulis yang lolos seleksi, dan penilai (reviewer).

•

Melibatkan pakar nasional sebagai mitra bestari (peer group),

•

Mengadakan Pelatihan pengelolaan Jurnal bagi para pengelola jurnal di
lingkungan UI

•

Mengadakan Lokakarya Pengelolaan Jurnal Makara

•

Membuat website Jurnal Makara
Jurnal Makara terbit dalam empat seri, yaitu Seri Kesehatan tahun 2008 No.I sedang

dalam proses (Inpres), Seri Sosial Humaniora Tahun 2008 No.I sedang dalam proses
(Inpres), Seri Sains tahun 2008 No. I telah terbit dan untuk No.II Tahun 2008 sedang
dalam proses (Inpres), dan Seri Teknologi tahun 2008 No.I telah terbit dan No. II

tahun 2008 sedang dalam proses (Inpres). Setiap terbitan dikirim ke berbagai tujuan
intern UI dan ekstern, di samping untuk para penulis yang artikelnya dimuat (daftar
alamat tujuan terlampir).
Pengiriman artikel ke Jurnal Makara dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu
dikirim sendiri ke DRPM UI, menggunakan fasilitas e-journal Makara secara on-line
dengan alamat e-mail editor_makara@yahoo.com atau editor_makara@ui.edu.
Semua artikel yang masuk ke meja redaksi diseleksi oleh para mitra bestari. Rata-rata
sekitar 29,7% dari artikel yang masuk terpaksa ditolak karena tidak memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan para dewan editor dan peer reviewer.
Untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan pengelolaan jurnal Makara DRPM
UI juga mengadakan pelatihan pengelolaan Jurnal dan lokakarya Jurnal Makara.
Selain itu untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan penerbitan, DRPM UI
telah melakukan reorganisasi Dewan Editor untuk semua seri. Komposisi Ketua
Dewan Editor dan Dewan Editor semua seri adalah sebagai berikut.
Jurnal Makara Seri Sains
Ketua Dewan Editor: Dr. Jarnuzi Gunlazuardi
Dewan Editor:
1. Prof. Dr. Djati Kerami (UI)
2. Prof. Dr. Soetikno (UGM)
3. Prof.Dr Wahyudi Priyono Suwarso B.Sc. , Drs., Dipl. Chem. (UI)
4. Prof. Dr. Benyamin Kusumoputro (UI)
5. Dra. Wellyzar Sjamsuridzal MSc, Ph.D (UI)
6. Dr. Drs. Terry Mart
7. Dr. Rer. Nat. Anya Meriandani (IPB)
8. Dr. Eko Kusratmoko, M.Sc. (UI)
9. Dr. Arief Budi Witarto (LIPI)
10. Prof. Dr. Teruna Jaya Siahaan (Univ. of Kansas)
Jurnal Makara Seri Teknologi
Ketua Dewan Editor: Dr. Ing. Misri Gozan
Dewan Editor :
1. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, APU (LIPI)

2. Prof. Dr. Ir. Raldi Artono Koestoer, DEA (UI)
3. Dr. Ir. Kalamullah Ramli, M. Eng (UI)
4. Dr. Ir. Haryodwito Armono (ITS)
5. Dr. Ir. Mukhtasor (ITS)
6. Dr. Ir. Sri Harjanto
7. Kemas Ridwan Kurniawan ST.,M.Sc., Ph.D (UI)
8. Dra. Titiresmi.A., M. Si (PUSPIPTEK)
9. Dr. Ir. Siti Syamsiyah (UGM)
10. DR. Siswa Setyahadi M.Sc.
11. Dr. Nurul Taufiqqurrakhman, M.Eng. (LIPI)
Jurnal Makara Seri Kesehatan
Ketua Dewan Editor: Ir. Ahmad Syafiq, MSc., Ph.D. (UI)
Dewan Editor :
1. Dr. dr. Sudijanto Kamso, SKM (UI)
2. Prof. Dr. Charles Suryadi, P.D. (Unika Atmajaya)
3. Prof. Dra. Elly Nurachmah, DNSc., RN (UI)
4. Dr. dr. Ratna Djuwita, MPH (UI)
5. Dr. dr. Purwantyastuti, M.Sc., Sp.FK (K) (UI)
6. Dr. drg. Harun Asjiq Gunawan (UI)
7. dr. Suwarta Kosen, MPH., Ph.D. (DEPKES RI)
8. Prof. Dr. J. Mukono, dr., MS., MPH (UNAIR)
9. Prof. dr. Ali Gufron, M.Sc., Ph.D (UGM)
10. Prof.dr. Veni Hadju, M.Sc., Ph.D. (UNHAS)
Jurnal Makara Seri Sosial Humaniora
Ketua Dewan Editor: Dr. Ali Nina Liche Seniati
Dewan Editor :
1. Prof. Dr. Adrianus Meliala, Msi, MSc (UI)
2. Prof. Dr. Andreas Budiarjo (Prasetya Mulya)
3. Prof. Dr. H. T. Fatimah Jajasudarma (Unpad)
4. Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LLM, Ph.D. (UI)

5. Prof. Dr. Yusti Probobowati, Psikolog. (Universias Surabaya)
6. Andre Ata Ujan, Ph.D. (Unika Atmajaya)
7. Dr. Avanti Fontana, SE (UI)
8. Daniel Sparingga, Ph.D. (Unair)

DRPM UI tetap berupaya mempertahankan kualitasnya dengan melakukan berbagai
pembenahan dalam pengelolaan jurnalnya. Namun dengan semakin ketatnya
penilaian akreditasi oleh DIKTI, Jurnal Makara seri kesehatan dan seri teknologi
berdasarkan pengajuan akreditasi pada tahun 2008, dinyatakan tidak terakreditasi.
Sedangkan Jurnal Makara seri Sains dan Seri Sosial-Humaniora tetap mendapatkan
hasil akredtasi B.
Daftar artikel dosen dan peneliti UI yang lulus seleksi serta dipublikasikan di Jurnal
Makara dapat dilihat di lampiran. Di samping itu, publikasi hasil penelitian para
dosen dan peneliti Universitas Indonesia, selama tahun 2008 mencapai 350, di mana
sebanyak 150 hasil penelitian dipublikasikan dalam tingkat internasional, sehingga
jika dipersentasekan mencapai 0,43%. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam
tingkat nasional sebanyak 200 (0,57%). Sedang hasil penelitian yang dipublikasikan
dalam prosiding seminar/pertemuan tingkat internasional sebanyak 100 (0,31%) dan
yang dipublikasikan pada tingkat nasional sebanyak 120 (0,37 %)
Pendataan Penilai (reviewer) dan Penulis artikel di Jurnal Makara merupakan
program pembangunan pangkalan data (database) yang menjadi standar dalam
pengelolaan jurnal ilmiah. Ketersediaan pangkalan data ini merupakan proses
pendokumentasian dan riwayat alur penilaian terhadap artikel-artikel yang masuk.
Dengan demikian, proses penjaminan mutu artikel yang dimuat dalam jurnal pun
dapat terjaga dan objektivitas penilaian tergambar dengan jelas. Instrumen penilaian
yang standar telah dimiliki oleh Jurnal Makara.

Buku yang Diterbitkan Selama Tahun 2008
Sebanyak 60 buah buku yang tercatat di DRPM UI telah diterbitkan selama tahun
2008. Jika dibandingkan dengan jumlah dosen UI (± 3000 orang), maka baru 0.02 %
dosen yang menulis buku.

Di beberapa fakultas dukungan untuk menulis buku telah diprogramkan dan
disediakan dana penulisan buku yang dianggarkan pada RKAT fakultas, pemberian
dana khusus, melalui skema sabatikal, atau memasukkan beban penulisan dalam
remunerasi. Peningkatan penerbitan buku pada tahun 2006 cukup signifikan. Untuk
lebih meningkatkan dan mendorong semangat para dosen dalam menulis buku, UI
pada tahun anggaran 2008 telah menyiapkan dana sebesar Rp10—20 juta/buku.

Situs Resmi DRPM dan Situs Jurnal Ilmiah Makara
Untuk penyebarluasan informasi, kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang
dilakukan di Universitas Indonesia kepada masyarakat umum dan kalangan akademisi
di seluruh dunia, DRPM UI telah membangun situs resmi DRPM UI. Sebelum pada
tampilan terakhir, pembangunan situs resmi DRPM UI telah dilakukan sejak tahun
2004 dengan alamat situs www.research.ui.org, yang kemudian pada tahun 2005
alamatnya berubah menjadi www.research.ui.ac.id. Setelah adanya penataan sistem
IT oleh Direktorat PPSI UI, maka semua situs di lingkungan UI menggunakan alamat
baru.
Sehingga untuk situs DRPM UI juga mengalami perubahan sejak tahun 2006,
yaitu www.research.ui.edu. Situs ini senantiasa disempurnakan isi dan tampilannya,
namun pada tahun 2007 situs DRPM kembali lagi ke ui.ac.id sampai dengan tahun
2008. Melalui situs ini telah tergambar program riset, dinamika riset dan pengabdian
masyarakat yang telah, sedang, dan akan dikerjakan. Menu tampilan yang tersedia
dalam situs ini meliputi informasi mengenai Berita DRPM, pusat riset dan Lab,
Pengabdian Masyarakat, Kegiatan Riset, Jurnal Ilmiah Makara, Seromina, Download,
Penghargaan, Paten/Hak Cipta, SIRIP, SIKAP, SILAB, Link, Kontak DRPM, dan
Kumpulan SK.
Sarana berkomunikasi dan berbagi informasi mengenai riset dan kegiatan lainnya
melalui dunia maya telah difasilitasi DRPM UI melalui mailing list (milis) yang
memanfaatkan

jaringan

www.yahoo.com

dengan

alamat

penelitian@yahoogroups.com. Pada tahun 2008 situs khusus untuk Jurnal Makara
telah diluncurkan dengan alamat website journal.ui.ac.id yang memuat pilihan artikel

dari setiap seri, petunjuk penulisan, susunan dewan editor setiap seri, dan pencarian
judul penelitian yang dapat diunduh secara bebas.

Penghargaan Karya Inovatif dan Hasil-hasil Penelitian
Setiap tahun Universitas Indonesia, dalam rangka Dies Natalis, memberikan
penghargaan kepada para dosen dan peneliti Universitas Indonesia untuk kategori
penulis artikel di jurnal internasional dan pemeroleh paten/hak cipta atas temuantemuan dalam bidang kesehatan, sains dan teknologi, dan sosial humaniora.
Penghargaan itu diberikan sebagai salah satu upaya apresiasi dan meningkatkan
kegiatan riset serta publikasi ilmiah.
Penulis Artikel di Jurnal Internasional
Proses seleksi terhadap artikel-artikel di jurnal internasional dilandaskan pada
sejumlah kriteria yang ditetapkan oleh DRPM UI, yaitu
-

Dosen PNS/UI-BHMN yang berstatus aktif

-

Mempublikasikan hasil penelitiannya pada Jurnal Ilmiah Internasional tahun 2008

-

Belum pernah menerima Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional dari
Universitas Indonesia

-

Menjadi Penulis Pertama atau Kedua dalam Artikel Jurnal Ilmiah Internasional
dan mencantumkan afiliasi pada Universitas Indonesia

Dengan kriteria tersebut diperoleh 3 (tiga) kategori, yaitu:
Kategori I, dengan artikel yang memiliki impact factors. Dimana kategori IA
memiliki impact factor sebesar 5-7 dengan insentif sebesar Rp 10 juta, kategori IB
memiliki impact factor sebesar 2-5 dengan insentif sebesar 8,5 juta, dan kategori IC
yang memiliki impact factor 0-2 dengan insentif sebesar Rp 7,5 juta (pemenang
kategori I dapat dilihat dilampiran).
Kategori II dengan insentif Rp 5 juta per artikel. Artikel yang masuk kategori ini
adalah Jurnal Internasional Terdaftar dalam Basis Data (pemenang kategori II dapat
dilihat dilampiran).

Kategori III dengan insentif Rp2,5 juta per artikel untuk Jurnal Internasional yang
belum terdaftar dalam basis data dan belum memiliki Impact Factor (pemenang
kategori III dapat dilihat dilampiran).
Pemberian penghargaan untuk karya ilmiah para dosen dan peneliti UI ini menjadi
bahan publikasi yang bermanfaat untuk menaikkan peringkat universitas, selain
sebagai bukti bergiatnya para dosen melakukan riset-riset yang bermanfaat dalam
proses belajar-mengajar di masing-masing fakultas. Pendidikan berbasis riset adalah
salah satu tujuan yang sudah ditetapkan dalam Renstra Universitas Indonesia 2007—
2012.

Peneliti Muda Terbaik dan Peneliti Terbaik
Penghargaan untuk Peneliti Muda Terbaik diraih oleh M. Rahmat Widyanto,
Dr.Eng dari Fakultas Ilmu Komputer untuk peringkat pertama rumpun ilmu SainsTeknologi. Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng. dari Fakultas Teknik, dan Wisnu
Jatmiko, Dr.Eng dari Fakultas Ilmu Komputer yang menduduki peringkat kedua
untuk rumpun ilmu Sains-Teknologi. Di rumpun ilmu Sosial-Humaniora peringkat
pertama belum ada, sedangkan untuk peringkat kedua diduduki oleh Dr. Sonny Harry
Budiutomo Harmadi dan Dr. Djoni Hartono dari Fakultas Ekonomi. Sedangkan untuk
rumpun ilmu kesehatan tidak ada.
Peraih penghargaan untuk peneliti terbaik tahun 2008 untuk rumpun ilmu SainsTeknologi yaitu M. Rahmat Widyanto, Dr.Eng dari Fakultas Ilmu Komputer sebagai
peringkat pertama, Dr. Heri Hermansyah, ST., M.Eng. dari Fakultas Teknik dan
Wisnu Jatmiko, Dr.Eng dari Fakultas Ilmu Komputer. Dirumpun ilmu SosialHumaniora peraih penghargaan diduduki oleh Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi
dan Dr. Djoni Hartono yang keduanya sama-sama menempati peringkat kedua dan
berasal dari fakultas Ekonomi. Sedangkan untuk rumpun ilmu Kesehatan tidak ada
pemenangnya..
Penulis Buku Teks/Ajar
Proses seleksi untuk penghargaan buku teks di berikan berdasarkan kriteria sebagai
berikut :
-

Dosen PNS/UI-BHMN yang berstatus aktif

-

Menjadi penulis utama buku teks/ajar yang terbit pada tahun 2008 dan
mempunyai ISBN dengan jumlah 50-199 halaman dan lebih dari 200 halaman

-

Jenis buku yang diajukan adalah buku teks/ajar, Kompedium, buku dengan
gambar yang didukung teks, Pengayaan pembelajaran atau modul pengajaran,
yang didasarkan pada data dan informasi hasil penelitian yang akurat yang
didasarkan pada data dan informasi hasil penelitian yang diselenggarakan di
Indonesia. Bukan buku hasil terjemahan atau saduran dan harus bebas dari
plagiarisme.

-

Memiliki kelengkapan unsur buku yang meliputi: 1) Prakata 2) Daftar Isian 3)
Batang Tubuh yang terbagi dalam bab atau bagian beserta tujuan instruksionalnya
4) Daftar Pustaka 5) Glosarium 6) Indeks

-

Diusulkan fakultas

Dengan adanya kriteria di atas, maka dapat di peroleh 2 kategori yaitu nasional dan
internasional. Kategori Nasional di bagi ke dalam 2 kategori (masing-masing a,b, dan
c), dengan kriteria yaitu : 1.) Buku Teks/Ajar dengan jumlah 50-199 halaman; 2.)
Buku Teks/Ajar dengan persyaratan lengkap; 3.) Buku Teks/Ajar dengan persyaratan
yang kurang 1 poin; 4.) Buku Teks/Ajar dengan persyaratan yang kurang: lebih dari 1
poin; 5.) Buku Teks/Ajar dengan jumlah lebih dari 200 halaman; 6.) Buku Teks/Ajar
dengan persyaratan lengkap. Dengan kisaran insentif untuk buku teks/ajar Nasional
sebesar Rp 10 jt sampai dengan Rp 4 juta. Sementara untuk Buku teks/ajar
Internasional dibagi ke dalam 2 kategori (masing-masing a, b, dan c), dengan kriteria
sebagai berikut : 1.) Buku Teks/Ajar dengan jumlah 50-199 halaman; 2.) Buku
Teks/Ajar dengan persyaratan lengkap; 3.) Buku Teks/Ajar dengan persyaratan yang
kurang 1 poin; 4.) Buku Teks/Ajar dengan persyaratan yang kurang lebih dari 1 poin;
5.) Buku Teks/Ajar dengan jumlah lebih dari 200 halaman. Dengan kisaran insentif
sebesar Rp 20 jt.
Paten/Hak Cipta
Penghargaan untuk pemeroleh paten dan hak cipta untuk tahun 2008 diraih oleh Prof.
Dr. Usman Sumo Friend Tambunan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam dan drg. Vera Julia, Sp.BM dari Fakultas Kedokteran Gigi.

Pemanfaatan Potensi Kerja Sama
DRPM UI selama tahun 2008 telah menjalin kerja sama dengan pihak luar
Universitas Indonesia, terutama dalam bidang pelaksanaan riset. Kerja sama bertaraf
internasional yang telah berhasil digalang adalah dengan TORAY dan Tzu Chi
University. Sedangkan untuk kerjasama riset bertaraf nasional yaitu dengan
pemerintah kota Depok. Kerja sama antarperguruan tinggi juga dilakukan antara UIUGM-ITB dalam bidang studi infrastruktur, baik dalam hal riset maupun pendidikan
tentang infrastruktur di Indonesia. Sedangkan untuk kerjasama dalam bidang
penyelenggaraan seminar internasional telah digalang dengan ICACIA.

Program

kerja sama itu, secara internal dikerjakan secara bersinergi antara DRPM dengan
Direktorat Kerja Sama dan Inkubator Bisnis UI. Kerja sama dalam hal pengelolaan
riset DRPM UI bertindak sebagai fasilitator kegiatan riset-riset yang diselenggarakan
oleh Dikti dalam bentuk hibah riset dan penulisan buku teks.
Selain itu DRPM UI juga telah mengadakan 2 pelatihan selama tahun 2008, yaitu
pada tanggal 21-23 Juli bertemakan pelatihan penulisan artikel ilmiah untuk jurnal
internasional yang bekerjasama dengan DIKTI dan pada tanggal 2 Desember telah
diadakan pula pelatihan buku teks/ajar berorientasi ISBN, 2008.

Penutupan
Misi utama DRPM UI memfasilitasi kegiatan riset dan pengabdian masyarakat di
lingkungan Universitas Indonesia telah dilaksanakan dengan hasil-hasil yang dapat
dijadikan landasan untuk membangun Universitas Indonesia sebagai Universitas Riset
pada tahun 2010 mendatang. Modal tersebut merupakan titik awal ke arah terbinanya
budaya riset di Universitas Indonesia. Sejumlah kegiatan untuk menunjang
pelaksanaan riset dan pengabdian masyarakat sejak tahun 2007 dituangkan dalam
sejumlah pedoman dan panduan, sehingga tersedianya acuan standar dalam hal
pelaksanaan riset dan pengabdian masyarakat. Namun demikian, terdapat juga
sejumlah program DRPM UI yang belum terselesaikan pada masa 2008.
Laporan ini merekam berbagai kegiatan dan program DRPM UI serta kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian hasil dari

program-program DRPM UI tahun 2008. Kesinambungan dalam hal penyelesaian
dan program DRPM UI sesuai dengan proses tahapan ke arah universitas riset
senantiasa harus menjadi awal keberangkatan dalam memimpin DRPM UI. Di
samping itu, terobosan-terobosan baru pun selayaknya dilakukan agar terjadi
percepatan dan perkembangan dalam melaksanakan program-program DRPM UI,
khususnya dan Universitas Indonesia umumnya.

