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Prinsip Dasar 

Setiap roadmap penelitian dibuat secara khusus, yakni: 
1. berbasis pada realita kondisi saat ini, untuk 
2. subyek yang secara spesifik ditetapkan, yang 
3. diarahkan untuk mencapai sasaran yang dikehendaki, 

dengan  
4. mempertimbangkan kondisi dan potensi sumberdaya 

yang tersedia, dan 
5. mengantisipasi dinamika lingkungan eksternal, untuk 
6. rentang waktu yang ditetapkan. 
 
Oleh sebab itu, sangat tidak rasional jika menyontek 
roadmap yang dibuat orang lain … 



Roadmap – Panduan kolektif 

 Roadmap penelitian tidak boleh didasarkan atas keinginan 
dan keahlian individu atau kelompok terbatas. 

 Jika ada keahlian yang dibutuhkan tapi tidak dimiliki di 
lingkungan internal, maka perlu mengundang 
pihak/individu lain untuk membantu. 

 Roadmap harus mengedepankan prinsip efektif dan 
efisien untuk mencapai sasaran, serta terbuka untuk 
kolaborasi. 
 

Roadmap bukan milik pribadi.  Roadmap merupakan 
panduan bersama dan terbuka … 
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Identifikasi Tantangan 

 
Memahami realita persoalan/tantangan melalui: 
1. Observasi di lapangan, plus pengalaman masa lalu; 
2. Komunikasi pribadi dengan pelaku kegiatan di lapangan; 
3. Pemberitaan media massa cetak maupun elektronik; 
4. Artikel pada jurnal ilmiah; 
5. Makalah dan presentasi oral pada pertemuan ilmiah; 
6. Forum diskusi kelompok. 

 
Kombinasi berbagai cara di atas akan lebih baik … 
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Spesifik 

Roadmap yang SPESIFIK diformulasikan berdasarkan: 
 Identifikasi realita persoalan/tantangan yang dilakukan 

secara cermat dan komprehensif; 
 Pemahaman yang realistis tentang sumberdaya yang 

dimiliki atau yang dapat diakses; dan 
 Target yang sesuai dengan harapan publik atau pihak 

penerima manfaat dalam rentang waktu yang ditetapkan. 



Terukur 

Roadmap perlu TERUKUR, karena: 
 Kemajuan dan capaiannya dapat dievaluasi secara 

objektif; 
 Lebih memotivasi para pihak yang terlibat untuk lebih 

aktif, efektif, dan produktif dalam melaksanakan peran 
masing-masing; 

 Menjadi landasan objektif untuk memberikan ‘rewards 
and punishment’. 



Roadmap hanya bermanfaat jika dapat DILAKSANAKAN.  
Oleh sebab itu maka roadmap: 
 Tidak merupakan hasrat/keinginan peneliti/akademisi 

semata tanpa mempertimbangkan realita dan kendala 
yang perlu diantisipasi; 

 Bukan merupakan representasi dari kondisi ideal yang 
ingin diwujudkan, tetapi merupakan kondisi terbaik yang 
mungkin dicapai; 

 Perlu mempertimbangkan dinamika lingkungan eksternal 
yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran 

Realistis & Dapat Dilaksanakan (1) 



Roadmap hanya bermanfaat jika dapat dilaksanakan.  Oleh 
sebab itu maka roadmap: 
 Harus memotivasi para pelaku untuk mengaplikasikannya 

melalui insentif finansial atau bentuk insentif lainnya; 
 Harus secara sosiokultural dan agama dapat diterima oleh 

publik; dan 
 Perlu didukung dengan regulasi dan kebijakan publik yang 

kondusif. 
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Rentang Waktu yang Jelas 

Roadmap perlu dibatasi untuk rentang WAKTU yang jelas, 
sehingga: 
 Evaluasi capaian dan kemajuan dapat dilakukan; dan 
 Roadmap untuk rentang waktu tertentu merupakan 

kelanjutan dari roadmap periode sebelumnya dan harus 
menjadi referensi dalam formulasi roadmap periode 
selanjutnya. 



Revisi Roadmap 

 Roadmap adalah pedoman/PANDUAN sehingga harusnya 
tidak boleh direvisi tanpa argumentasi yang sahih; 

 Revisi roadmap hanya patut untuk dilakukan jika ada 
perubahan kondisi internal atau dinamika lingkungan 
eksternal luar biasa yang tidak terdeteksi sejak awal 
roadmap dibuat, bukan karena kinerja yang kurang baik 
dari para pelakunya; dan 

 Roadmap menjadi tidak bermakna dan tidak bermanfaat 
jika selalu direvisi untuk mengakomodir keinginan pelaku 
atau untuk dijadikan dasar mengklaim ‘keberhasilan 
semu’. 



Tampilan Roadmap (1) 
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