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Mengenal lebih dekat CoE?
Mengapa	
  perlu	
  CoE	
  
Pembangunan
berkelanjutan
merupakan
tujuan utama dari suatu pembangunan yang
ideal. Program pembangunan berkelanjutan
yang dinilai ideal disebabkan karena
memungkinkan
pelaksanaan
pembangunan
yang
bukan
saja
mengoptimalkan
pemanfaatan
sumberdaya
tetapi
juga
menekankan pada pola pemanfaatan lestari
dari sumberdaya yang terbatas. Dalam
mewujudkan
itu
maka
perlu
ada
perencanaan
yang
baik.
Sebuah
perencanaan
yang
baik
tentunya
membutuhkan data dan informasi yang
lengkap
untuk
mengidentifikasi
permasalahan pembangunan. Lebih lanjut
data dan informasi yang terkumpul dapat
digunakan dalam merencanakan program
yang tepat sasaran dan dapat dipercaya
yang menganut prinsip dalam penyusunan
program pembangunan berkelanjutan.
Merujuk dari penjelasan diatas maka CoE
dibentuk untuk

4. Terciptanya
ilmuwan
lokal
dengan
kapasitas yang mumpuni (internasional).

Kenapa UNIPA
Unipa merupakan lembaga pendidikan tinggi
di Wilayah Papua Barat yang saat ini
memainkan
peran
penting
dalam
proses
pengumpulan data dan informasi tersebut.
Beberapa hal lain yang mendukung CoE di
Unipa adalah
1. UNIPA memiliki mandat yang jelas dalam
aktivitas penelitian ilmiah;
2. Hubungan yang sudah ada antara UNIPA dan
pengambil kebijakan lokal dan regional;
3. UNIPA memiliki jumlah mahasiswa yang
terus berkembang;
4. Unipa
memiliki
pusat
studi
yang
menyediakan data dan sumberdaya dengan
interdisiplin keahlian;
5. UNIPA
sebagai
patner
kunci
dari
Konsorsium BLKB.

1. Mendukung
proses
pengambilan
keputusan yang berbasis ilmiah;
2. Tersedianya data
berbagai sector;

dan

informasi

di

3. Adanya alternatif sumber data dan
informasi yang berkualitas (komplemen
data BPS);
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Peran Kunci CoE

Koordinasi
Penelitian

Pengembangan
penelitian

Divisi Center of
Excellence untuk
Pembangunan
Berkelanjutan di Tanah
Papua

Peningkatan
Kapasitas

Informasi
Ilmiah

Ilmu untuk
kebijakan

Visi dan Misi Divisi Center Of Excellence
Untuk Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua
Visi CoE adalah menjadi pusat data dan informasi ilmiah yang mendukung
proses pengambilan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan di Tanah
Papua. Dalam mewujudkan visi maka CoE mengacu pada lima program utama
yang merupakan misi CoE yaitu
1. Penelitian dan monitoring yang relevan dengan kebijakan;
2. Peningkatan kapasitas, yang merujuk pada peningkatan ilmu
pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan internal CoE dan juga
komunitas ilmiah yang luas;
3. Pengelolaan Pengetahuan yang memfasilitasi akses dan penggunaan
data
yang
dihasilkan
dari
penelitian
pembangunan
yang
berkelanjutan bagi ilmuwan dan pengambil kebijakan;
4. Komunikasi akan difokuskan pada temuan penelitian yang relevan
dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan
kapasitas sumberdaya menjangkau audiens dalam UNIPA dan pada
sektor pembangunan lainnya di Papua Barat;
5. Pengembangan intra organisasi yang merujuk pada peningkatan
kapasitas CoE untuk mencapai visinya.
CoE saat ini memiliki
1. Dukungan dana komitmen dari beberapa mitra strategis;
2. Dukungan dari pimpinan Unipa;
3. Sebuah project percontohan (monitoring sosial & ekologi di
wilayah BLKB);
4. Sumberdaya manusia di UNIPA;
5. Infrastruktur penunjang : kantor dan ruang pertemuan;
6. Rencana Strategis 2015-2025.
CoE membutuhkan
1. Pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan data bersama;
2. Pengalaman dan pengetahuan mengenai transfer hasil penelitian
ilmiah dalam format informasi untuk pengambilan kebijakan;
3. Pengalaman
&
pengetahuan
mengenai
pengolahan
data
hasil
penelitian secara kolaboratif;
4. Kemampuan menghimpun dana kegiatan secara mandiri dari donor
dalam dan luar negeri;
5. Komitmen pemangku kepentingan.
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CoE secara organisasi berada dibawah
LP2M Unipa yang mengurus bagian data
dan
informasi.
Ketua
Divisi
CoE
adalah Fitryanti Pakiding Ph,D. CoE
memiliki 3 sub divisi yakni Sub
Divisi Manajemen dan koleksi data
dengan dua bagiannya yaitu bagian
manajemen data dan bagian koleksi
data.
Selanjutnya
sub
divisi
komunikasi dan sub divisi peningkatan
kapasitas. Dalam menunjang rencana
pelaksanaan CoE kedepan maka CoE
memiliki
bagian
administrasi
dan
keuangan.

Struktur organisasi
Rektor	
  	
  
Wakil	
  Rektor	
  1	
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koleksi data

Bagian
Managemen
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Profil Ketua CoE
Profil Ketua Divisi CoE
Nama Fitryanti Pakiding
TTL Rantepao, 12 November 1972
Pendidikan
(S1); IPB
(S2); Oklama State University
(S3); Oklama State University
Bidang Ilmu : Ekonomi pertanian
Unit Kerja : Fateta/Ketua Divisi CoE Pembangunan
Berkelanjutan LPPM Unipa
Pesan;
Be sustain, be excellence
We are making sure that our works are done in
excellence way and sustainable way for a better
future.
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Agenda Kerja LP2M yang didukung oleh Center of Excellence (CoE)
Program Desa Binaan
Desa binaan CoE berada di Distrik Abun
yang meliputi Kampung Saubeba, Kampung
Warmandi dan Kampung Wau_Weyaf. Keempat
desa binaan telah berjalan semenjak tahun
2014 dengan dua pendamping per kampung.
Program
yang
dilakukan
mulai
dari
memberikan pengajaran kepada siswa SD,
membantu
masyarakat
terkait
dengan
peningkatan
ekonomi
kerakyatan
dan
program pengabdian lainnya.
Semiloka Penegakan Hukum dan Perlidungan
Penyu di Kabupaten Tambrauw
Semiloka ini telah berlangsung tanggal 23
Maret 2015 di Sausapor yang terselanggara
atas kerjasama CoE LP2M UNIPA, WFN dan
WWF Indonesia Kantor Sausapor. Semiloka
ini diikuti oleh 30 peserta dari SKPD
dilingkungan Pemda Tambrauw yang juga
merupakan anggota Forum Kolaborasi.

Tabel daftar nama seleksi
Creusa Tetha Hitipeuw Grant

Creusa”tetha” Hitipeuw Grant
Pemberian bantuan penelitian kepada mahasiswa
tugas akhir di lingkungan UNIPA dengan topik
penelitian
Membangun
Papua
berbasis
Konservasi
SD
Pesisir
dan
Laut
dari
Perspektif Ekologi & Sosial Ekonomi. Dari
proses seleksi yang dilakukan telah terdaftar
21 proposal pengusul dengan fakultas seperti
Fahutan, FMIPA, FPIK, FSastra, & Fateta.
Proses seleksi akan dilakukan melalui 2
tahapan yakni tahapan penilaian isi proposal
dan penilaian persentasi dari pengusul yang
sudah lolos isi proposal. Setelah tahapan
penilaian persentasi baru akan ditentukan
pengusul
yang
berhak
menerima
bantuan.
Pembiayaan grant ini berkisar antara 5-8 juta
per proposal dan akan berlangsung selama 2
periode yakni 2015-2016 (semester genap/gasal
2015/2016).

Training Pendamping Abun (13-23 Mei 2015)
Menunjang
keberlanjutan
program
desa
binaan di Pesisir Utara Tambrauw maka
LP2M Unipa melalui CoE menyelenggakan
training pendamping lapangan kepada 9
alumni Unipa terpilih. Training ini
bertujuan memberikan pembelajaran yang
nantinya menjadi bekal bagi pendamping
selama berada di lapangan. Beberapa
pembelajaran
yang
diberikan
terkait
dengan
bidang
metode
pembelajaran,
pengolahan
hasil
pangan
&
metode
pertanian tradisonal yang nanti dapat
diaplikasikan di kampung masing-masing.
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Training dari WWF US, CII US

Training ini dilakukan selama 4 hari (8-11 Juni 2015), dengan pemberian materi tentang
penulisan artikel dan proposal. Bagaimana mencari referensi jurnal internasional dengan
software EndNote.Diakhir training ini setiap peserta diwajibkan membuat mini proposal.

New activity;
Dalam rangkap menciptakan suasana akademis di lingkungan

UNIPA maka CoE akan mengadakan Brownbags (seminar kecil)

yang

bertujuan

sharing

informasi

terkait

pembangunan

berkelanjutan di Papua. Brown bag ini direncanakan dilakukan
(2x) dalam sebulan. Bagi BAPAK/IBU dosen yang ingin
berpartisipasi dapat terus mengikuti informasi pada pengumuman
yang akan di publikasikan disetiap bulannya. Untuk informasi
lebih lengkap dapat meghubungi email CoE “Salam Pembangunan”

News letter CoE akan terbit setiap 3 bulan sekali dengan update
informasi terbaru. Jika BAPAK/IBU memiliki informasi yang
ingin dipublikasi dapat menghubungi tim sub divisi Komunikasi
CoE Unipa
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