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KATA PENGANTAR 
 

 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
 

Alhamdulillah, puji syukur kami sampaikan kehadirat 

Allah SWT, berkat ridha dan kehendak-Nya, kegiatan Kampung 

Riset IAIN Pontianak tahun 2020, yang bertepatan dengan tahun 

1441 Hijriyah ini dapat kami laksanakan dengan lancar, tanpa 

kendala yang berarti. Shalawat dan salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, 

keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman. 

 Laporan akhir ini adalah bentuk tanggungjawab kami, 

sekaligus bahan evaluasi dalam melaksanakan tugas kepanitiaan. 

Hal ini adalah salah satu tugas pokok dan fungsi Pusat 

pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Pontianak, 

sebagaimana diamanahkan oleh Organisasi dan Tata Kerja 

(Ortaker) IAIN Pontianak (Peraturan Menteri Agama Nomor 94 

Tahun 2013). Kegiatan Kampung Riset ini bertujuan untuk 

berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas 

kegiatan riset, salah satu wujud Tri Dharma perguruan tinggi. 

Keberhasilan panitia dalam melaksanakan tugas ini 

bukanlah keberhasilan individual, tapi keberhasilan tim dan 

lembaga secara keseluruhan. Sebagai organisasi, keberhasilan 

pelaksanaan tugas kepanitiaan ini tidak terlepas dari partisipasi 

dari berbagai pihak, yang ikut mensukseskan seluruh rangkaian 

kegiatan. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika dalam kata 

pengantar ini kami sampaikan ucapan terima kasih tulus kepada 

semua pihak yang telah membantu terhadap kelancaran tugas-
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tugas tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Secara 

khusus, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: (1) Plt. 

Rektor IAIN Pontianak, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 

yang berkomitmen penuh pada kegiatan Kampung Riset; (2) 

Kepala Biro AUAK, selaku Pejabat Penandatanganan Surat 

Perintah Membayar (SPM); (3) Kepala Bagian Perencanaan dan 

Keuangan, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang 

mendukung kelancaran perencanaan pendanaan; (3) Ketua LP2M 

sebagai Penanggungjawab, yang mempercayakan kegiatan ini pada 

kami; serta (4) kepada semua Panitia serta Tim Survei, para Dosen 

yang telah berkenan menjadi narasumber dan menjadi 

pembimbing, para mahasiswa peserta Kampung Riset, dan staf 

LP2M IAIN Pontianak. Secara khusus perlu kami sampaikan 

ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan aparat 

pemerintahan KabupatenKubu Rayayang turut serta 

mensukseskan kegiatan Kampung Riset 2020, yang tidak dapat 

kami sebutkan satu persatu. Jazaakumullah khairan katsiiran, 

Aamiin. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 

 

 

Mengetahui,  
Ketua LP2M IAIN Pontianak,  
 

 
 

 

 
 

Sukardi, SH., M.Hum 

NIP. 19761212 201101 1 001 

Pontianak,    November 2020 

 
 
Ketua Panitia, 
 

 
 

 

 
 

Fahmi Ichwan, S. Hut 

NIP. - 
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LAPORAN AKHIR KEGIATAN 

KAMPUNG RISET 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK 

 

A. Pendahuluan 

1) Umum 

Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan kegiatan Kampung Riset. Pertama, 

penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan bagian 

yang sangat vital. Ia adalah salah satu pilar Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang mempunyai muatan akademis dan 

pengabdian kepada masyarakat. Melalui penelitian, problem 

yang sedang dihadapi oleh masyarakat bisa dipecahkan. 

Sedangkan secara akademik, penelitian merupakan bagian 

dari pengembangan keilmuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dan pengajaran. Sehingga sebuah perguruan 

tinggi tanpa aktifitas penelitian, maka patut dipertanyakan 

keberadaannya.  

Kedua, sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi 

penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitas, monitoring, dan 

evaluasi dibidang penelitian, dan penerbitan (Puslitbid) 

LP2M IAIN Pontianak secara periodik menyelenggarakan 

kegiatan Kampung Riset sejak tahun 2003. Kampung Riset 
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adalah salah satunya kegiatan pelatihan penelitian 

kolaboratif antara mahasiswa dan dosen yang didesain 

dalam format praktik penelitian lapangan. Sebagai peserta, 

setiap mahasiswa akan mendapatkan fasilitas 

pendampingan langsung oleh dosen pembimbing yang 

profesional di bidangnya, mulai dari awal penyusunan 

perencanaan– pengumpulan data di lapangan –analisis data 

dan tentu saja penulisan laporan sampai penulisan buku 

referensi hasil penelitian.  

Ketiga, selain pengalaman melakukan penelitian lapangan 

dengan dosen yang profesional di bidangnya, kampung riset 

juga bernuansa wisata akademik karena menghadirkan 

peserta di lokasi penelitian yang unik dan eksotis, lengkap 

dengan daya tarik alam yang mungkin Kampung Riset IAIN 

Pontianak harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi dan 

juga dapat dimanfaatkan oleh para ilmuan untuk 

mengembangkan ilmu agama dan kebudayaan Islam. 

 

2) Maksud dan Tujuan 

Secara umum kegiatan Kampung Riset IAIN Pontianak 

bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan 

ilmu agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan 

masyarakat. Secara khusus kegiatan ini bertujuan untuk; 

(1) Meningkatkan minat Sivitas Akademika IAIN Pontianak 

dalam bidang penelitian, khusus penerapan metodologi 

penelitian sosial dan kajian keislaman (Islamic Studies); (2) 

Meningkatkan kualitas kajian hasil penelitian keislaman 
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yang menjadi core dan spesifikasi kajian PTKIN melalui 

kegiatan penelitian kolaboratif antara dosen dan mahasiswa; 

(3) Mengembangkan kajian keilmuan penunjang lainnya, 

antara lain seperti cabang pendidikan, sosial, ekonomi, 

sains, maupun humaniora; (4) Memberikan deskripsi, 

eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai 

fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait 

dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan 

melalui penelitian dan karya ilmiah; (5) Memberikan 

alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan 

mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan 

good gavermance dalam sektor pendidikan dan kelembagaan 

Islam. 

Adaupun hasil (outcomes) yang diharapkan adalah; (1) 

Meningkatkan akses, mutu, subsidi, dan kesejahteraan 

pendidikan Tinggi Islam; (2) Menigkatkan dukungan 

manejeman pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya 

pendidikan Islam; (3) Meningkatnya iklim akademik di 

kampus IAIN Pontianak; (4) Meningkatkan kapasitas, 

kegiatan penelitian; (5) Terwujudnya implementasi upaya 

pembangunan pendidikan Islam, khususnya di bidang 

penelitian dan karya ilmiah pada level pendidikan tinggi 

Islam. 

Indikator pencapaian outcomes tersebut adalah; (1) 

Bertambahnya jumlah hasil penelitian Sivitas Akademika 

IAIN Pontianak; (2) Bertambahnya jumlah dan kualitas buku 

teks mengenai tradisi dan ragam etnik sosial Islam di 
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Kalimantan Barat (3) Terdapat sejumlah dosen peneliti IAIN 

Pontianak yang melakukan penelitian secara kolaboratif 

dengan mahasiswa untuk menjawab berbagai persoalan 

sosial dan meningkatkan kapasitas riset (output) dari 

kegiatan ini adalah adanya dukungan laporan penelitian 

yang dibimbing oleh beberapa orang dosen pembimbing dan 

panitia. Sesuai target awal panitia, bahwa Kampung Riset 

tahun 2020 bisa menghasilkan minimal 5 buku. 

 

3) Ruang Lingkup 

Kegiatan Kampung Riset  meliputi proses pembentukan 

panitia, registrasi peserta, rapat pembimbing, survei 

kegiatan, pembekalan bagi peserta Kampung Riset, Riset 

Lapangan, Penulisan/Evaluasi, monitoring, serta pelaporan 

kegiatan. Adapun output  kegiatan berupa hasil riset yang 

dibuat dalam bentuk penerbitan buku. 

 

4) Sasaran 

Sasaran yang dijangkau dalam kegiatan ini yaitu Dosen, 

Tenaga Pendidik serta Mahasiswa IAIN Pontianak minimal 

semester 3 dari beberapa fakultas maupun prodi yang ada di 

Lingkungan IAIN Pontianak. Dengan syarat telah memiliki 

karya yang telah dipublikasikan berbentuk buku maupun 

artikel jurnal. 

 

5) Dasar Hukum  

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. Undang-UndangNomor1 Tahun2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

RlTahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Rl Nomor 4355); 

c. Undang-Undang Nomor15 Tahun2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara RI 

Tahun2003 Nomor78,Tambahan Lembaran 

Negara Rl Nomor 4301}; 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan(Lembaran Negara RI Tahun  2011  

Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara Rl 

Nomor5234}; 

e. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak 

Menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak; 

f. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang 

Organisasi  dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri 

Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan peraturan Menteri Agama Nomor 28 

Tahun 2018; 

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang 

Statuta Institut Agama Islam Negeri sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 

Tahun 2018; 

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

i. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.11/3/18302 

tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Pontianak Masa Jabatan 2018-2022;  

j. Surat Perintah Menteri Agama Nomor: 

017815/B.II/3/2020 tanggal 25 Juni 2020 Tentang 

Penunjukan Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama 
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Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diperpanjang 

Surat Perintah Nomor: 0317505/B.II/3/2020 tanggal 8 

Oktober 2020; 

k. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelola Keuangan 

Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 

2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Pontianak Nomor 356 Tahun 2020; 

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan  

Dimulai dengan pengumuman, pendaftaran dan tahapan 

seleksi kegiatan dibulan September 2020 melalui media online 

dalam Website dan GoogleForm. Berikutnya rangkaian  kegiatan 

survey pada tanggal 20-23 Oktober 2020 yang dilakukan oleh 

Tim Survey di 3 (tiga) kecamatan tersebut, Sukardi, SH., MH di 

kecamatan Kubu, Dr. Yusriadi, S.Ag, MA, Suhaimi, S. Ag., M. 

Pd, Noviansyah, S. Pd. I, Ma’rup, S. Pd. di kecamatan Batu 

Ampar, Fathaniah, S. Pd. I di kecamatan Rasau Jaya. 

3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Kubu Raya tempat 

pelaksanaan kegiatan Kampung Riset tahun 2020 memang 

dipilih karena memiliki potensi, kearifan lokal, destinasi yang 

unik sehingga dianggap layak oleh panitia untuk dijadikan 

tempat pelaksanaan kegiatan Kampung Riset tahun 2020, 

bersumber dari laporan tim survey.  

Dari hasil survey di dapati desa Rasau Jaya II, Jangkang I, 

Desa Batu Ampar sebagai lokasi yang cocok untuk kegiatan 

Kampung Riset tahun 2020. Hanya Dusun Nusa Indah yang 

berada di Desa Batu Ampar tidak di rekomendasikan untuk 

dijadikan posko kegiatan dikarenakan jarak tempuh yang jauh. 



 

11 

 

 

 

 

 

Untuk itu panitia menetapkan desa Batu Ampar akan dipilih 3 

(tiga) posko yakni Dusun Batu Ampar Tengah, Gunung 

Kruwing, Sungai Limau. Harapannya kegiatan akan terlaksana 

dengan baik dan terjalin komunikasi yang baik pula bagi para 

peserta antar posko. 

Berikutnya adalah pembekalan dilaksanakan di Auditorium 

Syekh Abdul-Rani Machmud Institut Agama Islam Negeri 

Pontianak pada tanggal 30-31 Oktober sampai dengan 01 

November 2020. Pembekalan dimulai dengan serimonial 

dilanjut dengan materi Desain Program Kampung Riset, Teknis 

Penyusunan Laporan Berupa Buku Kampung Riset 2020, 

Gambaran Geografis, Ekonomi Sosial serta Posko Kelompok, 

Penyusunan Program dan Konsultasi Awal dengan Dosen 

Pembimbing dan Pendamping, Teknis Keberangkatan dan 

Penutupan, Koordinasi Pembimbing dan Pendamping. 

Peserta yang berhasil menyelesaikan kegiatan ini adalah 

31peserta. Mereka dibimbing oleh 5 (lima) pembimbing 

(dosen)dan 5 (lima) pendamping, sekaligus melakukan 

penelitian bersama yang ditempatkan di lokasi penelitian 

selama 6 hari tanggal 02 sampai dengan 07 November 2020 

untuk mengumpulkan data, mengelola, dan menuliskan 

laporan dengan didampingi oleh dosen pembimbing. 

Sebelumnya peserta juga diberi pembekalan selama tiga hari 

mulai 30 Oktober sampai dengan 01 November 2020 di 

Auditorium Syekh Abdul Rani Machmud Institut Agama Islam 

Negeri Pontianak. 

Para peserta menyebar keberbagai tempat dan menemui 

sumber data sesuai kebutuhan penggalian data penelitiannya. 
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Peserta akan difasilitasi panitia untuk kenyamanan dan 

keamanan melakukan penelitian, dan didampingi pembimbing 

serta pendamping yang kompeten dibidangnya, sehingga 

peserta dapat melakukan penelitian dengan baik dan benar, 

sebagai salah satu bentuk keterampilan akademik profesional. 

Selain itu, peserta juga melakukan praktik langsung 

melakukan penelitian bersama dengan dosen pembimbingnya. 

C. Hasil yang Dicapai 

Pada kegiatan Kampung Riset  yang dilaksanakan tahun 2020 

ini, pesertamelaksanakan kegiatan Kampung Riset selama 6 

hari.Sebaran peserta kampung riset dibagi menjadi 3 (tiga) 

kecamatan yang ada di KabupatenKubu Raya, yaitu 

KecamatanBatu Ampar, Kecamatan Kubu dan 

KecamatanRasau Jaya. Kecamatan BatuAmpar di bagimenjadi 

3 (tiga) lokasiyaitu: 1. Dusun Batu Ampar Tengah 2. Dusun 

Sungai Limau 3. Dusun Gunung Kruwing. Sedangkan di 

Kecamatan Kubu dan Rasau Jaya berada di Desa Jangkang 

untuk di Kecamatan Kubu dan Desa Rasau Jaya 2 di 

Kecamatan Rasau Jaya.  

Dalam setiap kelompok, terdiri dari peserta laki-laki maupun 

perempuan.Di dalam kelompok terdapat pembimbing (dosen), 

panitia, pendamping, dan peserta kegiatan kampung riset, laki-

laki maupun perempuan. Para pembimbing melakukan 

bimbingan sekaligus penelitian bersama. Panitia dan 

pendamping terus membantu dan memonitor pelaksanaan 

kegiatan lapangan selama di lokasi kegiatan. Peserta kampung 

riset ditempatkan di lokasi penelitian selama 6 hari. Selama di 

lokasi kegiatan, mereka mengumpulkan data, mengolah, dan 
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menuliskan laporan dengan didampingi oleh pembimbing. 

Secara kronologis Kegiatan ini terdiri atas beberapa agenda, 

yang dilaksanakan oleh panitia dengan sistem pembagian tugas 

dan tanggung jawab unuk mengkoordinir kegiatan masing-

masing. Pelaksanaan kegiatan Kampung Riset IAIN 

Pontianakini dilakukan dengan tahapan-tahapan. Pertama, 

Tahap Pra Kegiatan. Kegiatan persiapan-persiapan 

pelaksanaan kegiatan ini meliputi (1) Membentuk Tim Panitia: 

(2) Melakukan koordinasi dan konsolidasi kegiatan dalam rapat 

koordinasi penyusunan agenda kegiatan, penyusunan kerangka 

kegiatan, dan kegiatan administrasi perkantoran lainnya. (3) 

Melakukan survey ke lapangan  untuk memastikan kesiapan 

mitra kerjasama dalam pelaksanaan agenda kegiatan Kampung 

Riset, dengan menggali informasi dengan Aparat Pemerintahan 

di Kabupaten Kubu Raya, hingga ke tingkat Pemerintahan 

Desa. 

Tempat yang  di survey adalah Kabupaten Kubu dengan 3 (tiga) 

kecamatan yakni 1. Kecamatan Rasau Jaya 2. Kecamatan Kubu 

3. Kecamatan Batu Ampar (4) Rapat koordinasi dan pembagian 

tugas dalam kepanitiaan Kampung Riset. 

Kedua, Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan meliputi 

hal-hal sebagai berikut: (1) Koordinasi penganggung jawab 

dengan pembimbing kegiatan, (2) Pendampingan pada saat 

pelaksanaan kegiatan, (3) Pendokumentasian pelaksanaan 

kegiatan, (4) Rapat koordinasi dan konsolidasi kepanitiaan 

untuk mengantisipasi kendala teknis di lapangan. 

Ketiga, Tahap Akhir. Pelaksanaan evaluasi kegiatan meliputi 

hal-hal berikut: (1) Evaluasi hasil penelitian dan 
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penyelenggaraan kegiatan, dan (2) membuat laporan akhir 

sebagai bahan pertanggung jawaban. 

Sesuai dengan rencana, kegiatan ini dapat terlaksana sebagai 

sebagai satu volume kegiatan. Sedangkan kualitas output atau 

keluaran dari kegiatan ini masih dalam proses finishing, 

khususnya untuk penerbitan buku. Sepertinya hal ini 

disebabkan karena kesadaran mahasiswa telah terbentuk 

bahwa kegiatan Kampung Riset ini menjadi tahapan penting 

untuk mengikuti kegiatan bergengsi dan berkelas dalam skala 

even Nasional dan forum akademik mahasiswa di tingkat 

Nasional.Namun, secara kualitatif masih perlu ditingkatkan 

karena ada beberapa peserta dan dosen pembimbing yang 

sempat mengundurkan diri dan harus diganti dengan peserta 

dan dosen pembimbing lainnya yang ditunjuk langsung oleh 

Tim Pelaksana. Salah satu faktor utama yang menyebabkan 

kondisi di atas adalah partisipasi peserta dan dosen/peneliti 

selaku pembimbing adalah benturan waktu pelaksanaan 

dengan jadwal perkuliahan Mahasiswa IAIN Pontianak. Oleh 

karena itu, seyogyanya pengelola perkuliahan, dalam hal ini 

jurusan dan program studi dapat memberikan waktu luang 

khusus bagi sivitas akademikanya untuk dapat mengikuti 

kegiatan akademik dan kegiatan pengembangan diri lainnya.  

pada program Kampung Riset tahun 2020 ini, kami dibebankan 

untuk membuat 5 (lima) judul buku. Alhamdulillah berkat 

kerja keras panitia, dosen pembimbing, pendamping, dan 

mahasiswa peserta Kampung Riset telah mengumpulkan 

tulisan yang akan diterbitkan. penyelenggara. Dalam laporan 

ini kami melampirkan 5 (lima) judul buku. Kami berharap, 5 
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(lima) judul buku tersebut, akan di-launching dan segera dapat 

dibaca oleh Sivitas Akademika IAIN Pontianak.  

Beberapa kondisi di atas, tentu sangat membanggakan bagi 

kami. Kami berharap di masa depan tujuan membuat 

ensiklopedi Islam Borneo dapat dicapai melalui kegiatan 

Kampung Riset Tahun 2020. 

 

D. Simpulan dan Saran  

1) Simpulan  

Sesuai dengan rencana, volume kegiatan ini dapat 

terlaksana. Sedangkan mutu output atau keluaran dari 

kegiatan ini adalah 98%. Ketercapaian hasil (outcomes) 

kegiatan Kampung Risetini diharapkan dapat terealisasi 

dalam bentuk adanya peningkatan kuantitas dan kualitas 

pelaksanaan kegiatan. 

 

2) Saran 

Adapun saran yang ditawarkan adalah : (1) Diharapkan 

setiap mahasiswa dan ikutsertadapat berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan Kampung Riset. Sehingga menghasilkan 

output kegiatan, berupa tulisan.; (2) Diharapkan Sivitas 

Akademika IAIN Pontianak, lebih banyak mengambil peran 

aktif dalam agenda kegiatan Kampung Riset, mengingat ini 

merupakan program unggulan (3) perlu terobosan baru 

dalam upaya mempromosikan keberadaan IAIN Pontianak 

agar terasa “kehadirannya’ di tengah-tengah masyarakat 

melalui kegiatan Kampung Riset.  
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E. Penutup 

Demikianlah laporan akhir kegiatan ini disampaikan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban. Jika kemudian hari terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Semoga 

kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat maupun sivitas 

akademika IAIN Pontianak. 

 

 
 

Mengetahui,  

Ketua LP2M IAIN Pontianak,  
 

 

 
 

Sukardi, SH., M.Hum 

NIP. 19761212 201101 1 001 

Pontianak,   November 2020 

 
Ketua Panitia, 
 

 

 
 

Fahmi Ichwan, S. Hut 

NIP. - 
 


