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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Padangsidimpuan memiliki   cita-cita   yang cukup mulia dalam pengembangan keilmuan yang 

tertera dalam visi IAIN Padangsidimpuan, yakni “Menjadi Universitas Islam   Bertaraf   

Internasional   yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris (al-Ilahiyah al-

Insaniyah al-Kauniyah) dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan 

Unggul”. Maksud dari visi tersbeut adalah menjadi universitas Islam berparadigma keilmuan 

yang menempatkan al-„ulum al-ilahiyah, al-„ulum al-insaniyah dan al-„ulum al-kauniyah pada 

posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada keterpaduan (integrasi, tauhidi) Tuhan, 

manusia dan lingkungan (alam). Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan Institut Agama 

Islam Negeri Padangsidimpuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

pada tingkat internasional. 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Program Studi Hukum Keluarga 

IslamPascasarjana IAIN Padangsidimpuan yang mengelola    bidang   Tri Dharma sekaligus, 

yakni penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,   telah mendukung melalui program 

penelitian dan publikasi para dosen. P a s c a s a r j a n a dalam mewujudkan visi tersebut 

memiliki kewajiban untuk mengembangkan penelitian ilmu- ilmu keislaman, humaniora, 

sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner 

dan transdisipliner untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. 

Untuk itu dosen-dosen di IAIN Padangsidimpuan perlu untuk menghasilkan penelitian dalam 

rumpun ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan 

pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan daya saing 

pendidikan, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Selain itu, lembaga 

ini juga memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik 

dosen dan mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan daya saing 

pendidikan. 

Untuk menyahuti  hal  tersebut,  perbaharuan  sistem  seiring  dengan  kemajuan 

teknologi dan informasi dalam menghadapi era 4.0 juga dilakukan, yakni pengelolaan penelitian 

dan publikasi melalui net atau jaringan. Bukti hal itu terdapat pada proses pengajuan usulan 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah di lingkungan 
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P a s c a s a r j a n a IAIN Padangsidimpuan yang telah dilakukan dengan sebuah sistem yang 

terpusat  melalui https://litapdimas.kemenag.go.id. 

Perkembangan   pelibatan   Perguruan   Tinggi   Keagamaan   Islam   (PTKI)   dalam 

wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini 

ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada 

jurnal terindex reputasi global berbasis online. Sehingga target terwujudnya pengakuan 

(recognition) dunia terhadap eksistensi PTKI Tahun 2030 di harapkan dapat tercapai. Untuk 

menyahuti hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya manusia, guna meningkatkan 

pencapaian daya saing yang kompetitif di tingkat nasional, regional dan global sangat 

diperlukan, sehingga tercipta masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur 

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus 

menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, maka peran Perguruan Tinggi menjadi 

sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa 

“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan 

pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan 

intelektual,ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter 

tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”. 

Penelitian merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan perguruan tinggi yang 

harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang 

berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya 

saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. Untuk 

itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (resources) 

peneliti, publikasi ilmiah, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, 

pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan 

pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu 

pengetahuan dan teknologi,  seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas 

sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh P a s c a s a r j a n a IAIN 

Padangsidimpuan. Untuk itu, penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, 

sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu yang 

hidup”. 

. 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum disusunnya Buku Pedoman Penelitian dan Publikasi Ilmiah sebagai acuan 

bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, penerbitan, dan publikasi ilmiah di 
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P a s c a s a r j a n a IAIN Padangsidimpuan ini adalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

157); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5336); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual 

serta Hasl Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1958); 
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

428); 

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendiidkan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi 

Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan tugas pokok dan fungsi yang harus 

dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi. Penelitian merupakan salah satu darma dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi.  

Pedoman Penelitian dan pengabdian adalah dokumen formal yang berisi visi, strategi 

pencapaian dan tema penelitian dan pengabdian  unggulan institusi termasuk topik-topik riset 

yang harus diacu oleh peneliti di dalam melakukan penelitian dan pengabdian. Pedoman 

Penelitian dan pengabdian ini ditujukan bagi dosen peneliti dan pengabdi di lingkungan 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan yang akan 

menyusun usulan penelitian, sehingga hasil penelitian  dan pengabdian yang diperoleh dapat 

diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan.  
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Saat ini masih rendah kualitas riset dasar dan terapan serta belum berkembangnya 

budaya riset di kalangan civitas akademika, Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan mempersiapkan roadmap riset baik jangka pendek 

maupun jangka panjang yang konsisten. Kemudian dalam menumbuhkembangkan budaya 

riset di kalangan civitas akademika disusun pola, kebijaksanaan dan langkah “sinergi” antara 

pimpinan Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan dan seluruh sivitas akademika. Oleh karena 

itu, untuk meningkatkan kualitas riset dasar dan terapan, Program Studi Hukum Keluarga 

IslamPascasarjana IAIN Padangsidimpuan harus melakukan berbagai usaha kerjasama dengan 

pemerintah dan industri juga seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kualitas riset. 

Dalam rangka memberikan arah dalam pengembangan riset dan pengabdian kepada 

masyarakat di Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan 

maka harus berpedoman kepada roadmap - peta rencana implementasi riset terapan dan 

pengabdian kepada masyarakat. Roadmap ini memberi gambaran kondisi orientasi riset dan 

pengabdian kepada masyarakat IAIN Padangsidimpuan Program Studi Hukum Keluarga 

IslamPascasarjana saat ini dan yang akan dicapai . 

Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) untuk 

mendesentralisasikan kegiatan penelitian dan pengabdian pada perguruan tinggi, maka 

Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan telah melakukan SWOT dan mencari data secara botton 

up mulai dari prodi dan grup riset. Data yang diperoleh digunakan untuk menyusun keunggulan 

penelitian dan pengabdian dan selaras dengan tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam 

Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan menjadi lembaga yang cerdas berintegritas.. 

C. Definisi, Maksud dan Tujuan 

Pedoman Penelitian dan pengabdian adalah Panduan yang digunakan dosen untuk 

melakukan penelitian dan pengabdian .Oleh karenanya Pedoman Penelitian dan pengabdian 

adalah menjadi arah kebijakan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian. 

Penyusunan Pedoman Penelitian Riset Terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Program Studi Hukum Keluarga IslamPascasarjana IAIN Padangsidimpuan dimaksudkan 

untuk memberikan panduan dan arahan bagi setiap peneliti dan pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. Tujuan disusunnya Pedoman 

Penelitian pada intinya adalah memberikan arahan kebijakan penelitian sehingga mampu 

menghasilkan Iptek Untuk Masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan penelitian serta 

pengamalan teknologi dan keilmuan civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga 

IslamProgram Magister untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 



5 
 

penelitian. Pengembangan penelitian tentunya memerlukan sumber daya yang cukup untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Sumberdaya yang diperlukan meliputi modal 

dan investasi, jaringan dan kerjasama, serta keterampilan staf / dosen / peneliti yang harus 

terus ditingkatkan. Diharapkan, kegiatan penelitian yang dilakukan secara terpadu, modern, 

bermutu, dan berbasis teknologi informasi, akan menjadi modal dan kekuatan dasar dalam 

pengembangan penelitian di lingkungan Program Studi Hukum Keluarga IslamPascasarjana 

Program Magister.  

Dengan tersedianya Pedoman Penelitian ini diharapkan Program Studi Hukum 

Keluarga IslamPascasarjana IAIN Padangsidimpuan dapat mengagendakan, memberikan 

dukungan pelaksanaan bagi setiap peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam membantu Pascasarjana IAIN Padangsidimpuan  

guna memberi masukan tentang organisasi, manajemen, tugas-tugas dan agenda Nasional 

bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga diharapkan seluruh 

sivitas akademika dapat mengimplementasikan teori-teori dan teknologi-teknologi yang telah 

dipelajarinya ke dalam suatu karya nyata dalam mengembangkan kepekaan dan kepedulian 

terhadap berbagai perkembangan paradigma kehidupan. 

D.Arah Penelitian 

Kementerian Agama telah membuat target pada lima tahun ke depan, Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki keunggulan kompetitif  dan  komparatif. 

Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan daya saing, beberapa target 

jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di bidang penelitian dan publikasi di 

arahkan pada; meningkatnya jumlah hasil penelitian dosen IAIN Padangsidimpuan 

yang  dipublikasikan di berbagai jurnal bereputasi tingkat nasional maupun 

internasional; tersedianya tulisan siap publikasi untuk jurnal ilmiah di IAIN 

Padangsidimpuan dengan prioritas jurnal terakreditasi; terpublikasikannya hasil 

penelitian di tengah masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku 

ataupun jurnal ilmiah; banyaknya potensi penelitian yang mendapatkan HaKI, lahirnya 

inovasi-inovasi baru  dari  hasil- hasil penelitian, yang dapat dijadikan modal 

kebijakan untuk pembangunan nasional. Dengan tersedianya produk tersebut, maka 

Pascasarjaana IAIN Padangsidimpuan akan dapat dilihat kemajuannya sebagai berikut: 

1. Penguatan lembaga penelitian pada Pascasarjaana IAIN Padangsidimpuan yang  

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di bidang penelitian 

dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada meningkatnya mutu  pengabdian 

kepada masyarakat. 

2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level nasional maupun 
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international. 

3. Meningkatnya jumlah kepemiliki HaKI. 

4. Meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi. 

5. Meningkatnya jumlah publikasi. 

6. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kepada 

penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai bobot seperti penelitian. Pengabdian 

tersebut memiliki hasil atau teori yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. 

7. Menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, dan 

berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa. 

8. Memunculkan hak paten karya dosen dari hasil penelitian. 

 

E.Ketentuan Khusus (Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat) 

Peneliti dan pengabdian dapat melibatkan mahasiswa. Pelibatan mahasiswa 

dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Pelibatan mahasiswa 

dapat diusulkan peneliti melalui Keputusan Rektor tentang personalia penelitian, dalam hal 

pembantu peneliti, pengumpul data, tengaa observasi, dan lain sebagainya. Nama mahasiswa 

dapat terlibat sebagai anggota peneliti dapat ditampilkan pada cover dalam pada laporan 

penelitian peneliti. 
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                BAB II 

 

LANDASAN PENGEMBANGAN 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

A.Visi Pascasarjana 

Visi 

Menjadi Pascasarjana yang unggul, integratif-teoantropoekosentris, berbasis 

riset dan nilai-nilai multikultural di kawasan Asia Tenggara tahun 2033 

Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Hukum Keluarga 

Islamberbasis teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, 

teoritis dan praktis secara integrative. 

2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Hukum Keluarga 

Islamberbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan interkonektif, 

multidisipliner dan transdisipliner untuk menghasilkan karya inovatif dan 

berdaya saing nasional dan internasional. 

3. Mengembangkan  pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan 

community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat. 

4. Membangun hubungan kerja sama (networking) dengan lembaga-lembaga 

Pendidikan Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan 

(stakeholders). 

5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen mutu Program Studi 

Hukum Keluarga Islam. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan ilmu-ilmu keislaman berbasis 

integratif-teoantropoekosentris dan nilai- nilai multikultural  

2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan penelitian dan publikasi 

dalam ilmu-ilmu keislaman berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan 

interkonektif atau multidisipliner  

3. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengabdian kepada 

masyarakat dengan pendekatan community base research guna kepentingan 

akademik dan masyarakat. 
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4. Menjadi institusi yang mampu mengembangkan jaringan kerja sama dengan 

perguruan tinggi dalam dan luar negeri, dan stakeholders Islam. 

. 
B.Visi, Misi, Tujuan Program Studi Hukum Keluarga Islam 

    

Menjadi program studi Hukum Keluarga Islam yang unggul, integratif-

teoantropoekosentris, berbasis riset, dan nilai-nilai multikultural di kawasan 

Asia Tenggara tahun 2033. 

    Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran secara integratif- 

teoantropoekosentris untuk meningkatkan kemampuan filosofis, teoritis dan 

praktis dalam bidang Hukum Keluarga Islam secara komprehensif dengan 

nilai-nilai multikultural. 

2. Mengembangkan penelitian dan publikasi dalam bidang Hukum Keluarga 

Islam, dengan pendekatan interkonektif atau multidisipliner hingga 

menghasilkan karya inovatif dan teruji 

3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan 

community base research guna kepentingan akademik, pengabdian dan 

pemberdayaan masyarakat 

4. Membangun hubungan kerjasama (networking) dengan lembaga-lembaga 

hukum Islam, keagamaan, penelitian, dan pemangku kepentingan 

(stakeholders) 

Tujuan 

1. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki keahlian, penguasaan 

pengetahuan, dan kemampuan manajerial sebagai akademisi dan praktisi 

dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis integratif-

teoantropoekosentris. 

2. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan 

merencanakan, melaksanakan dan mempublikasikan serta mengelola hasil 

penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan 

interkonektif atau multidisipliner. 
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3. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan 

mengawasi, mensupervisi, dan mengevaluasi dengan pendekatan 

keagamaan dan hukum secara profesional dalam bidang Hukum Keluarga 

Islam berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan, dan keahlian. 

4. Menghasilkan Magister Hukum Islam yang memiliki kemampuan 

menganalisis dan memecahkan problematika Hukum Keluarga Islam 

berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian 
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  BAB III 

 

PETA JALAN PENELITIAN SEBAGAI PEDOMAN 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Road Map yang telah dibuat harus dipedomani dalam pelaksanaan penelitian. 

Kegiatan penelitian yang diamanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 

2012 merupakan Salah satu tugas pokok dan fungsi Perguruan Tinggi terkait 

Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian berperan untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelaksanaan kegiatan 

penelitian melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dokumentasi. Hasil 

penelitian dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

Merespon kebijakan tersebut, Program Studi Hukum Keluarga IslamProgram 

Magister telah berupaya menyusun roadmap penelitian dan pengabdian yang jelas, 

terarah, dan terukur, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Penelitian (Pedoman 

Penelitian) untuk jangka waktu lima tahun. Pedoman tersebut merupakan dokumen 

formal yang berisi visi, strategi pencapaian dan tema penelitian dan pengabdian 

unggulan institusi, termasuk topik-topik riset yang harus diacu oleh seluruh Pelaksana 

Penelitian di Program Studi Hukum Keluarga IslamProgram Magister.  

Demi kelancaran teknis operasional kegiatan penelitian dan pengabdian di 

lingkungan Program Studi Hukum Keluarga IslamProgram Magister, maka disusunlah 

Pedoman Penelitian Program Studi Hukum Keluarga IslamProgram Magister. 

Pedoman ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keragaman 

subyek keilmuan yang berada pada Rumpun Ilmu pendidikan, sedangkan untuk 

subyek-subyek lain yang tidak berada dan tidak diprogramkan pada Rumpun Ilmu 

Pendidikan namun masih relevan, diselenggarakan melalui skema sinergi dan 

kolaborasi, baik antar prodi, antar Rumpun Ilmu, antar perguruan tinggi, atau antar 

kelembagaan pada skala yang lebih luas secara nasional maupun internasional.  
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Roadmap penelitian IAIN Padangsidimpuan sebagai payung dari seluruh 

penyelenggaraan penelitian dan PkM di lingkungan  institute, dijabarkan ke dalam 

Roadmap seluruh bidang keahlian yang masing-masing dikoordinasikan oleh 

kelompok riset yang berada pada setiap Rumpun Ilmu. Ketua kelompok Riset adalah 

mitra LPPM, baik dalam merencanakan kebijakan maupun merealisasikan kebijakan 

penelitian di lingkungan universitas. Pedoman penelitian pada program studi 

direalisasikan berdasarkan bidang kajian yang dikonsentrasikan ke dalam beberapa 

sub tema penelitian, diantaranya: Hukum Keluarga Islam, Ilmu Pendidikan Islam, 

Sejarah Pendidikan Islam, Masyarakat Islam, Psikologi Islam.  

Program Studi Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program Magister IAIN 

Padangsidimpuan mempunyai core bidang ilmu pada dimensi Hukum Keluarga Islam. 

Penelitian yang dilakukan baik dalam bentuk teoritis maupun aplikatif oleh civitas 

akademika diarahkan untuk sejalan dengan core bidang ilmu tersebut. 

 

Tema Penelitian pada Road Map Penelitian Program Studi Magister Hukum 
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Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan disusun 

selaras dengan Prioritas Riset Nasional 2022-2026 dengan mengambil bidang Hukum 

Keluarga Islam 

Adapun tema-tema penelitian yang menjadi pegangan segenap civitas akademika 

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN 

Padangsidimpuan adalah sebagai berikut: 

1. Pembangunan Hukum dan Kedamaian 

2. Perkawinan 

3. Warisan 

4. Adat dan Hukum 

5. Zakat, Infaq dan Shadaqah 

 

Tema Penelitian 1: Pembangunan Hukum dan Kedamaian 

Penjelasan: Penelitian Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 

Program Magister IAIN Padangsidimpuan diarahkan kepada mengkaji kebijakan 

hukum, keragaman dan berbagai dimensinya. 

Topik penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

KODE TOPIK 

01.01 Kebijakan Pembangunan 

01.02 Kebijakan regulasi hukum keluarga 

01.03 Kebijakan Publik Terkait Aturan –aturan 

01.04 Kedamaian dalam keragaman 

01.05 Toleransi  

 

Tema Penelitian 2: Perkawinan 

Penjelasan:  Penelitian Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 

Program Magister IAIN Padangsidimpuan diarahkan kepada mengkaji 

p e r k a w i n a n  d a l a m  k e l u a r g a  dan berbagai dimensinya. 

Topik penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut: 
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KODE TOPIK 

02.01 
Isu- isu Perkembangan Hukum perkawinan 

02.02 Kebijakan-kebijakan dan regulasi hukum keluarga lainnya 

02.03 Perkawinan sejenis 

02.04 Anak angkat dalam keluarga 

Tema Penelitian 3: Warisan 

Penjelasan: Penelitian Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 

Program Magister IAIN Padangsidimpuan diarahkan kepada mengkaji pengembangan 

Hukum Keluarga  dalam hal warisan 

Sub-Tema penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Kode Sub Tema 

03.01 Hukum kewarisan di dinegara muslim (kontekualisasi fiqh & qanun) 

03.02 
Isu-isu hukum kewarisan kontemporer 

03.03 
Akultrasi hukum kewarisan 

03.04 Warisan Dalam Islam 

Tema Penelitian 4:  Adat dan Hukum 

Penjelasan:  Penelitian Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 

Program Magister IAIN Padangsidimpuan diarahkan kepada mengkaji a d a t  

i s t i a d a t  d i  l i h a t  d a r i  p e r s p e k t i f  h u k u m  

Topik penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

 

KODE SUB TEMA 

04.01 Hukum adat dan kearifan lokal 

04.02 Hukum adat dalam perspektif Islam 

04.03 Kearifan lokal dalam perspektif hukum 

 

Tema Penelitian 5: Zakat, Infaq , Shadaqah 

Penjelasan: Penelitian Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana 

Program Magister IAIN Padangsidimpuan diarahkan kepada mengkaji Zakat, Infaq 

dan Shadaqah dan rangkaiannya. 
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Topik penelitian yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

 

KODE SUB TEMA 

05.01 ZIS dalam pandangan masyarakat 

05.02 Dinamika Zakat di Indonesia 

05.03 Pemberdayaan ZIS 

05.04 Lembaga Zakat di Indonesia 

 

 

 

       Dalam pelaksanaan penelitian setiap dosen harus mempedomani lingkup 

pnelitiannya kepada tema-tema yang telah ditetapkan dalam peta jalan penelitian 
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               BAB IV 

            ROADMAP  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI 

PEDOMAN MELAKSANKAN PkM 

 

A. Dasar Pemikiran 

Pelaksanaan Pengabdian harus berpedoman kepada peta jalan 

pengabdian yang telah ditetapkan. Berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 

2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi 

wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang 

merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, maka Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan 

tahun 2026 yang dituangkan dalam Pedoman pengabdian kepada 

masyarakat 2022-2026. Pedoman ini merupakan arah kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam pelaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Pedoman ini disusun 

melalui pengkajian yang mendalam dan mengacu pada visi Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan . 

 Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat adalah arah kebijakan 

dalam pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat institusi dalam jangka 

waktu tertentu. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi 

Hukum Keluarga Islampascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan yang dibuat untuk jangka waktu lima tahun (2022-2026) 

sebagai dokumen formal yang mengacu pada Statuta, Rencana Strategis 

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Rencana Induk 

Pengembangan dan visi-misi Program Studi Hukum Keluarga Islampascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 

 

B. Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

1. Meningkatkan mutu pengabdian masyarakat melalui kerjasama 
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dengan pemerintah daerah, dan masyarakat 

2. Mengarahkan dan memfasilitasi Program Studi untuk 

mengembangkan sistem pengabdian masyarakat berbasis hasil 

penelitian dan berorientasi pada terwujudnya knowledge –based 

economy and society 

3. Mendorong terwujudnya interaksi antara dosen, mahasiswa dan 

masyarakat dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.  

C. Pengelolaan Pengabdian 

 

Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui : 

 
1. Pengelolaan proposal (TOR dan RAB) untuk memperoleh dana dari 

internal 

2. Pengelolaan seminar proposal 

3. Penetapan pemenang dana hibah pengabdian kepada masyarakat 

4. Pengelolaan keuangan baik mekanisme pencairan maupun pelaporan 

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengabdian kepada masyarakat 

D. Kerangka Kebijakan dan Roadmap Pengabdian 

 

Berdasarkan hasil evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi Program 

Studi Hukum Keluarga IslamPascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan untuk menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi 

yang bersinergi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Rencana 

Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri 

Pontianak periode 2022-2026 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut, 

Program Studi Hukum Keluarga Islampascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan merinci tema utama pengabdian kepada masyarakat 

melalui beberapa tahapan di bawah ini: 

Tahap jangka pendek lima tahun: 
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1) Para civitas akademika terlibat secara aktif dalam meningkatkan 

kesehjateraan masyarakat melalui pengabdian kepada 

masyarakat dan memetakan potensi wilayah pengabdian mereka 

2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan implementasi 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh civitas akademika 

3) Pelaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat harus 

memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesehjateraan 

masyarakat 

Tahap jangka panjang sepuluh tahun 

 
1) Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dijadikan 

HKI sehingga baik untuk masyarakat binaan atau institusi 

2) Kegiatan pengabdian pada masyarakat mendapatkan pendanaan 

baik dari institusi,swasta maupun pemerintah. 

E. Program Strategis dan Kebijakan Institusi 

 

Pengabdian kepada masyarakat Program Studi Hukum Keluarga 

Islampascasarjana Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan memiliki 

orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

optimalisasi potensi wilayah. Adapun fokus pengembangan pengabdian 

kepada masyarakat unggulan untuk pemecahan berbagai masalah masyarakat 

tertuang sebagai berikut: 

1. Pemetaan potensi wilayah 

2. Optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian 

wilayah 

Program strategis pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

Program Studi Hukum Keluarga Islampascasarjana Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan memiliki tema Optimalisasi Potensi Wilayah Untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Mayarakat. Berikut adalah jabaran tema 

menjadi beberapa pengabdian kepada masyarakat: 
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Tahun 2022 

Pada tahapan ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada penggalian 

dan pemetaan potensi wilayah. Indikator kinerja pada tahun 2020 adalah peta 

potensi wilayah Tabagsel dan kerjasama dengan stakeholder. 

Tahun 2023-2024 

Pada fase ini, pegabdian kepada masyarakat di fokuskan pada implementasi 

hasil penelitian berbasis potensi daerah untuk mengembangkan SDM setiap 

wilayah dan optimalisasi pengembangan SDM setiap wilayah.indikator 

kinerja pada tahun 2019-2020 diukur dari terbitannya jurnal pengabdian 

tingkat institusi. 

Tahun 2024-2026 

Pada priode ini, pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada 

optimsalisasi potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian wilayah dan 

meningkatkan kesehjateraan masyarakat.Indikator kinerja tahun 2022-2026 

adalah terbentuknya desa binaan wirausaha dan keagamaan. 

 

 

TEMA 

TAHAP 

PENGABDIAN 

 

Target 

 

INDIKATO
R 

 2022 2023 2024 2025 2026   KINERJA 
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Demikian pedoman penelitian dan pengabdian ini dibuat sebagai acuan dalam 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian. Tentunya masih banyak kekurangan dan 

kelemahan yang perlu disempurnakan terus-menerus agar kualtas penelitain dan 

pengabdian semakin baik dan berkualitas. 
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BAB V 

 SUMBER DAYA  

A. Dosen  

Dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islammemiliki status Aparatur Sipil Negara 

dan sebagai Dosen tetap pada IAIN Padangsidimpuan. Kualifikasi pendidikan minimal S3 dari 

berbagai bidang kajian keilmuan yang relevan dengan bidang Rumpun Ilmu Ekonomi.  

Dalam memperlancar pelaksanaan penelitian, Dosen didukung tenaga kependidikan, 

meliputi: pustakawan, laboran, teknisi dan petugas pelaksana administratif lainnya, yang 

merupakan Tenaga Kependidikan Pasacasarjana IAIN Padangsidimpuan. 

B,Mahasiswa  
Dalam pelaksanaan tugas-tugas penelitian keterlibatan mahasiswa sangat diperlukan. 

Kolaborasi penelitian Dosen dan Mahasiswa dibutukan guna menambah pengelaman penelitian 

dan pengabdian mahasiswa. Adapun Keterlibatan mahasiswa dalam bidang penelitian dan 

pengabdian adalah sebagai berikut:  

a. Identifikasi permasalahan yang dialami oleh kelompok mitra kegiatan penelitian dan pengabdian 

b. Pengolah data dan pengabdian 

c. Terlibat dalam penyiapan sarana dan prasarana  dan pengabdian 

d. Mempersiapkan daftar hadir peserta kegiatan  dan pengabdian 

e. Mendampingi peserta dalam aplikasi praktik peralatan, dan mendampingi peserta dalam 

pelaksanaan program penyuluhan , pelahitan hingga pendampingan dan pengabdian 

f. Menyusun notulensi kegiatan, melakukan survei evaluasi kegiatan kepada para peserta.  

g. Dilibatkan dalam penyusunan laporan akhir kegiatan. Penelitian dan pengabdian 

 

C. Sumber Dana Penelitian 

Adapun sumber Dana penelitian diperoleh dari: 

a. Hibah Penelitian Kemenag Pusat 

b. Hibah Penelitian BOPTN  

c. Hibah Penelitian BAZNAS 

d. Adanya tawaran kerjasama penelitian dari pemerintah swasta, pemda dan BUMN. 

e.  Otonomi daerah yang memberikan peluang kepada perguruan tinggi untuk lebih berperan 

dalam menunjang pembangunan di daerah khususnya melalui kegiatan penelitian dan 

pengkajian 

f. Sumber Internal diupayakan dapat diperoleh untuk kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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BAB VI 

 

SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

PENELITIAN  DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

         Terdapat lima sasaran road map penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dicapai 

oleh civitas akademika Program Studi Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program Magister 

IAIN Padangsidimpuan, yaitu: 

(1) Pengembangan tradisi penelitian dan pengabdian 

(2) Penguatan Metodologi Riset dan Kapasitas Meneliti dan mengabdi 

(3) Memperoleh Dana Hibah Penelitian dan pengabdian 

(4) Diseminasi Hasil Penelitian dan pengabdian 

(5) Publikasi Karya Tulis Ilmiah dan pengabdian 

Penjelasan: 

Sasaran Road Map # 1: Pengembangan Tradisi Penelitian dan pengabdian 

Pengembangan tradisi penelitian dan pengabdian di kalangan civitas akademika Program Studi 

Magister Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan 

berupaya untuk membentuk semangat meneliti dan pengabdian , mengembangkan tradisi 

ilmiah. Ini dilakukan untuk mencapai target: 

(1) Pengembangan jurnal ilmiah 

(2) Pembentukan lembaga/kelompok riset dan pengabdian 

Untuk mencapai tujuan tersebut, berikut ini adalah beberapa program yang akan dijalankan: 

(1) Pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah 

(2) Workshop pembentukan dan upgrading lembaga/kelompok riset dan pengabdian 

 

TARGET 

(Jumlah) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pengembangan jurnal ilmiah 1 2 4 4 4 

2 Pembentukan lembaga/kelompok riset 1 2 4 4 4 

 

PROGRAM 

(Frekuensi Kegiatan) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah dan 

pengabdian 

1 1 1 1 1 

2 Workshop Pembentukan & Upgrading 

lembaga/kelompok riset dan pengabdian 

1 1 1 1 1 
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Sasaran Road Map # 2: Penguatan Metodologi Riset dan Kapasitas Meneliti dan  

pengabdian  

Penguatan Metodologi Riset dan Kapasitas Meneliti  dan mengabdi dosen Program Studi 

Magister Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan 

berupaya untuk membekali para dosen dan mahasiswa dengan kemampuan meneliti  dan 

mengabdi yang terdiri dari: 

(1) Penguasaan metodologi riset kualitatif dan metode pengabdian 

(2) Penguasaan metodologi riset kuantitatif 

(3) Penguasaan teknik menulis ilmiah dijurnal penelitian dan pengabdian 

Untuk mencapai sasaran ini program yang akan dilaksanakan adalah: 

(1) Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif (Setiap Tahun) 

(2) Pelatihan Metodologi Penelitian Kuantitatif (Setiap Tahun) 

(3) Pelatihan Metodologi Pengabdian kepada masyarakat ( Setiap Tahun) 

(4) Pelatihan software Eviews, SPSS, dan Software Penelitian Lainnya (Setiap Tahun) 

(5) Workshop teknik menulis ilmiah (Setiap Tahun) 

(6) Mentoring penulisan karya tulis ilmiah (Setiap Tahun) 

TARGET 

(Jumlah Dosen) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Penguasaan metodologi riset kualitatif 30 41 45 50 60 

2 Penguasaan metodologi riset kuantitatif 30 41 45 50 60 

3 Pelatihan Metodologi Pengabdian kepada 

masyarakat 

     

4 Kemampuan teknik menulis ilmiah 41 45 50 60 90 

 

PROGRAM 

(Frekuensi Kegiatan) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Pelatihan Metodologi Penelitian Kualitatif 1 1 1 1 1 

2 Pelatihan Metodologi Penelitian Kuantitatif 1 1 1 1 1 

3 Pelatihan software Penelitian 1 1 1 1 1 

4 Workshop teknik menulis ilmiah 1 1 1 1 1 

5 Mentoring penulisan karya tulis ilmiah 1 1 1 1 1 

 

Sasaran Road Map # 3: Peningkatan Kemampuan memperoleh dana hibah penelitian 

Dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program 

Magister IAIN Padangsidimpuan diupayakan untuk mampu memperoleh dana hibah (research 



26 
 

grant) penelitian dari berbagai lembaga yang konsen dengan penelitian di dalam maupun di 

luar negeri. Target yang diharapkan adalah: 

(1) Memperoleh dana hibah penelitian lokal 

(2) Memperoleh dana hibah penelitian nasional 

(3) Memperoleh dana hibah penelitian internasional 

Untuk mencapai target tersebut, program yang akan dijalankan adalah: 

(1) Workshop “Cara Jitu Memperoleh dana hibah penelitian nasional dan   

internasional” 

(2) Pendampingan penyusunan proposal penelitian untuk hibah nasional dan internasional 

 

TARGET 

(Jumlah) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Memperoleh dana hibah penelitian local / 

IAIN Padangsidimpuan 
1 2 3 4 5 

2 Memperoleh dana hibah penelitian nasional 2 4 6 8 10 

3 Memperoleh dana hibah penelitian 

Internasional 
1 1 1 2 2 

 

PROGRAM 

(Frekuensi Kegiatan) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Workshop “Cara Jitu Memperoleh dana hibah 

penelitian nasional dan internasional” 
1 1 1 1 1 

2 Pendampingan penyusunan proposal 

penelitian untuk hibah nasional dan 

internasional” 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Sasaran Road Map # 4: Peningkatan Diseminasi dan Presentasi Hasil Penelitian 

Dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program 

Magister IAIN Padangsidimpuan diupayakan untuk mampu menghasilkan karya tulis ilmiah 

untuk dipreentasikan dalam seminar nasional atau internasional. Target yang diharapkan 

adalah: 

(1) Presentasi dan publikasi prosiding seminar nasional 

(2) Presentasi dan publikasi prosiding seminar internasional 

Untuk mencapai target tersebut, program yang akan dijalankan adalah: 
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(1) Pendampingan (coaching) penulisan karya ilmiah 

(2) Bantuan/insentif presentasi seminar nasional dan internasional bagi dosen dan mahasiswa 

 

TARGET 

(Jumlah Dosen) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Presentasi dan publikasi prosiding 

seminar 

Nasional 

2 4 6 8 10 

2 Presentasi dan publikasi prosiding 

seminar 

Internasional 

1 2 3 4 5 

PROGRAM 

PROGRAM 

(Frekuensi Kegiatan) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Pendampingan (coaching) penulisan karya 

ilmiah 

1 2 3 4 5 

2 Bantuan/insentif presentasi seminar 

nasional 

dan internasional 

1 1 1 1 1 

 

Sasaran Road Map # 5: Peningkatan Jumlah Publikasi Karya Ilmiah 

Dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program 

Magister IAIN Padangsidimpuan diupayakan untuk mampu menerbitkan karya tulis ilmiah 

dalam bentuk buku, artikel jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. 

Target yang diharapkan adalah: 

(1) Menerbitkan buku ilmiah 

(2) Menerbitkan artikel di jurnal terakreditasi nasional 

(3) Menerbitkan artikel di jurnal internasional 

Untuk mencapai target tersebut, program yang akan dijalankan adalah: 

(1) Training serial metodologi penelitian Hukumdan bisnis Islam 

(2) Workshop Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi dan Internasional Bereputasi 

(3) Pendampingan (coaching) penulisan karya ilmiah 

(4) Penerjemahan 

(5) Bantuan/insentif penelitian/publikasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa 

TARGET 

(Jumlah Terbitan) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Menerbitkan buku ilmiah 1 2 3 4 5 
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2 Menerbitkan artikel di jurnal terakreditasi 

Nasional 

3 6 9 12 15 

3 Menerbitkan artikel di jurnal internasional 3 4 5 6 7 

PROGRAM 

PROGRAM 

(Frekuensi Kegiatan) 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Training serial metodologi penelitian 

Hukum Keluarga Islam 

1 1 1 1 1 

2 Workshop Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional 

Terakreditasi dan Internasional Bereputasi 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Pendampingan (coaching) penulisan karya 

Ilmiah 

1 2 3 4 5 

4 Penerjemahan 1 2 3 4 5 

5 Bantuan/insentif penelitian/publikasi ilmiah 

bagi dosen dan mahasiswa 

1 1 1 1 1 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Akhirnya, secara bertahap, Road Map Penelitian Program Studi Hukum Keluarga 

IslamPascasarjana Program Magister IAIN Padangsidimpuan 2022 – 2026 diupayakan untuk 

merealisasikan tujuan Program Studi Magister Hukum Keluarga IslamPascasarjana Program 

Magister IAIN Padangsidimpuan menjadi “Pascasarjana Unggulan dalam Penelitian dan 

Publikasi Karya Tulis Ilmiah Berkelas Internasional”. Adapun penelitian yang dilakukan 

diupayakan untuk menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat dan berdampak dalam 

pengembangan keilmuan dan pengembangan masyarakat. 

Road Map ini diupayakan untuk dapat dicapai dalam tiga tahap yaitu: 

 

Tahap I: Penguatan Fondasi Penelitian (2022-2023) 

 

Memperkuat fondasi metodologi penelitian, kemampuan membuat proposal penelitian dan 

menulis karya ilmiah, membentuk kluster penelitian, kerjasama penelitian dan menjalankan 

sistem coaching dan mentoring penelitian. 

Tahap II: Pengembangan Penelitian Level Nasional (2023 – 2024) 

 

Meningkatkan kemampuan memperoleh hibah peringkat nasional, melakukan presentasi di 

konferensi nasional, kolaborasi penelitian nasional dan menerbitkan karya tulis ilmiah di jurnal 

nasional terakreditasi. 

Tahap III: Pencapaian Penelitian Level Internasional (2024-2025) 

 

Mencapai peringkat internasional dalam memperoleh hibah penelitian, presentasi konferensi 

internasional, kolaborasi penelitian internasional dan karya tulis di jurnal internasional 

bereputasi. Demikian untuk menjadi pedoman kita bersama demi mencapai visi, misi dan tujuan 

Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister IAIN 

Padangsidimpuan.  


