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1. LATAR BELAKANG 

Kota Pekalongan adalah salah satu kota yang terletak di pesisir pantai utara Provinsi 

Jawa Tengah. Kota ini berbatasan dengan laut jawa di utara, Kabupaten Pekalongan di sebelah 

selatan dan barat dan Kabupaten Batang di timur. Kota Pekalongan terdiri atas 4 kecamatan, 

yakni Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Kota 

Pekalongan terletak di jalur pantai Utara Jawa yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. 

Kota Pekalongan berjarak 384 km di timur Jakarta dan 101 km sebelah barat Semarang. Kota 

Pekalongan mendapat julukan kota batik. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bahwa sejak puluhan 

dan ratusan tahun lampau hingga sekarang, sebagian besar proses produksi batik Pekalongan 

dikerjakan di rumah-rumah. Akibatnya batik Pekalongan menyatu erat dengan kehidupan 

masyarakat Pekalongan. Batik telah menjadi nafas penghidupan masyarakat Pekalongan dan 

terbukti tetap dapat eksis dan tidak menyerah pada perkembangan jaman, sekaligus 

menunjukkan keuletan dan keluwesan masyarakatnya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran 

baru. 

Kota Pekalongan selain batik juga memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. 

Pelabuhan ini sering menjadi transit dan area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan 

dari berbagai daerah. Selain itu Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil 

laut,seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, terasi, sarden, dan kerupuk ikan, baik perusahaan 

bersekala besar maupun industri rumah tangga. Kedua potensi tersebut merupakan suatu hal 

yang menarik untuk diteliti lebih lanjut oleh perguruan tinggi atau lembaga peneliti. Dalam hal ini, 

peran perguruan tinggi dan lembaga peneliti sebagai instansi yang memiliki basis akademis dan 

kemampuan metodologi penelitian sangat penting. Perguruan tinggi dan lembaga peneliti 

diharapkan dapat berpartisipasi menyumbangkan pemikirannya terhadap isu dan permasalahan 

yang muncul dalam sektor batik dan perikanan yang ada di Kota Pekalongan.  

Dalam kerangka kepentingan tersebut, keberadaan RISTEKIN sebagai institusi penelitian, 

pengembangan, dan inovasi di Kota Pekalongan sangat penting untuk mewujudkan visi dan misi 

Pemerintah Kota Pekalongan. Peranan RISTEKIN sebagai institusi penelitian, pengembangan, dan 

inovasi, tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan penelitian dan pengembangan terhadap isu 

perkembangan batik dan perikanan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, RISTEKIN Kota 

Pekalongan bermaksud mengadakan riset tematik dengan mengangkat tema mengenai Batik dan 

Perikanan yang ada di Kota Pekalongan. 

 

 

 

 

 

 

 



2. MAKSUD 

Maksud diadakannya penelitian tematik dengan tema Batik dan Perikanan di Kota 

Pekalongan adalah untuk dapat mewadahi ide-ide kreatif yang dapat membantu mengembangkan 

potensi masyarakat dalam industri batik dan budidaya perikanan. Melalui kegiatan ini, para 

peneliti diharapkan mampu melakukan penelitian sesuai tematik, dengan pendekatan akademis, 

empiris, dan implementatif. Selain itu, penelitian ini juga merupakan wadah pengabdian dan 

berbagi pengetahuan bagi dunia akademisi dan peneliti di Kota Pekalongan. Di sisi lain, bagi 

Pemerintah Kota Pekalongan, kegiatan ini juga sekaligus merupakan usaha strategis untuk 

mencari jawaban secara ilmiah, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan Pemerintah. 

 

3. TUJUAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya apa yang perlu 

dilakukan dalam rangka pengembangan potensi industri batik dan budidaya perikanan yang ada di 

Kota Pekalongan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengatasi 

berbagai masalah yang berkaitan dengan batik dan perikanan.  

  

4. TEMA 

Untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 

2015, RISTEKIN Kota Pekalongan telah merumuskan isu-isu yang menjadi prioritas penelitian 

berdasarkan tema yang sedang dalam proses pengembangan di Kota Pekalongan. Namun 

demikian, kami menerima usulan tema penelitian lain yang dianggap penting dalam penelitian 

dan pengembangan di Kota Pekalongan. Berikut disampaikan beberapa isu untuk diangkat sebagai 

tema penelitian, yaitu :  

a. Batik 

b. Perikanan 

 

5. TAHAPAN 

Tahapan penyelenggaraan Kegiatan Penelitian Tematik Kantor Ristekin ,terdiri atas :  

a. Seleksi Awal 

Pada tahap ini, tim pelaksana akan mengirimkan KAK dan Surat kepada universitas/ lembaga 

peneliti di Kota Pekalongan untuk dipublikasikan. Selanjutnya, universitas atau lembaga 

peneliti dapat mengirimkan proposal penelitian sesuai dengan format yang telah ditentukan 

ke  Kantor Riset Teknologi dan Inovasi Kota Pekalongan  

b. Presentasi proposal terpilih 

Tim pelaksana kegiatan akan memutuskan proposal terpilih untuk dipresentasikan di 

hadapan tim penilai proposal yang ditunjuk. Selanjutnya, akan dipilih 2 proposal terbaik.  

c. Presentasi Kemajuan Penelitian 

Peneliti akan melakukan presentasi di hadapan tim pembahas, yang terdiri dari Kantor 

Ristekin  dan dinas atau instansi yang sesuai dengan tematik penelitian. Pada tahapan ini 

akan dibahas mengenai kesesuaian dan permasalahan antara proposal dan kondisi yang 

ditemukan dalam di lapangan.  

 



d. Presentasi Laporan Akhir 

Presentasi laporan akhir dilakukan pada tahap akhir penelitian. Pada tahap ini, laporan 

disajikan di hadapan tim pembahas dan tim pelaksana untuk mengetahui hasil akhir 

penelitian.  

 

6. RENCANA ANGGARAN BIAYA 

Pengajuan proposal riset tematik tidak mencamtumkan rincian anggaran penelitian, 

alokasi anggaran kegiatan ini telah dialokasikan  di APBD Kota Pekalongan dengan rincian  

anggaran  sebagai berikut : 

a) Honor peneliti   

Honor Tim peneliti sebesar Rp. 18.450.000 (delapan belas juta empat ratus lima puluh 

ribu rupiah)) per penelitian.  Anggaran tersebut dialokasikan hanya untuk Honor peneliti. 

Biaya lapangan dan administratif selama penelitian sudah termasuk dalam honor tersebut 

(ditanggung tim peneliti).  

 

Rincian honor peneliti : 

1) Honor Peneliti Utama, 1 orang, 15 hari. 3 bulan, 2 jam 

(90 Jam @ Rp. 50.000 = Rp. 4.500.000) 

2) Honor Peneliti Madya, 1 orang, 15 hari. 3 bulan, 2 jam 

(90 Jam @ Rp. 45.000 = Rp. 4.050.000) 

3) Honor Peneliti Muda, 1 orang, 15 hari. 3 bulan, 2 jam 

(90 Jam @ Rp. 40.000 = Rp. 3.600.000) 

4) Honor Peneliti Pertama, 1 orang, 15 hari. 3 bulan, 2 jam 

(90 Jam @ Rp. 35.000 = Rp. 3.150.000) 

5) Honor Pembantu Peneliti, 1 orang, 15 hari. 3 bulan, 2 jam 

(90 Jam @ Rp. 35.000 = Rp. 3.150.000) 

 

b) Honor Penunjang Penelitian : 

1) Honor Penyusun quesioner, 4 orang, @ Rp. 100.000,-  

2) Pengolah Data, 1 orang Rp. 750.000 

3) Petugas Survey 1 orang @ Rp. 500.000,- 

 

c) Belanja Cetak 

Belanja cetak masing masing penelitian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. JADWAL PELAKSANAAN 

No Kegiatan Waktu 

1 Sosialiasi kepada Perguruan Tinggi 7 – 10 April 2015 

1 Pengumuman 13 – 17 April 2015 

2 Penerimaan Proposal 10 April – 15 Mei 2015 

3 Seleksi Proposal 18 – 22 Mei 2015 

4 Presentasi Proposal Terpilih 25 – 29 Mei 2015 

5 Pelaksanaan Penelitian Minggu I Juni s.d. Minggu I September 2015 

6 Presentasi Kemajuan Penelitian Minggu II Agustus 2015 

7 Presentasi Laporan Akhir Minggu II September 2015 

8 Penyampaian Laporan Akhir Minggu III September 2015 

 

8. KETENTUAN PELAKSANAAN 

1. Syarat Peserta 

Peserta adalah universitas, perguruan tinggi, atau peneliti.  

2. Format Proposal 

Secara umum proposal disusun dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun dapat 

mengadopsi bahasa asing sesuai dengan kaidah keilmuan yang terkait. Isi proposal antara 

lain  

a. Pendahuluan (Latar Belakang Penelitian, Tujuan dan Sasaran, Lokasi Penelitian),  

b. Metodologi Penelitian (Kerangka penelitian dan Metode penelitian),  

c. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Jadwal Pelaksanaan) 

d. Rencana Anggaran menyesuaikan dengan ketentuan point 6 diatas (tidak dicantumkan) 

e. Profil Tim Peneliti.  

 

Narasi proposal dibatasi dalam ukuran kertas A4. Huruf Times New Roman, ukuran 12 

dengan spasi paragraf 1 (satu) termasuk teks, tabel, gambar dan ilustrasi dengan total 

maksimum 20 halaman. Proposal diserahkan sebanyak 1 (satu) jilid dan dikirim ke 

Kepala Kantor Ristekin Kota Pekalongan 

Cq. Kasie. Riset 

Jl. Mataram No.1 Pekalongan 

e-mail ristekin@pekalongankota.go.id 
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3. Format Pelaporan 

Secara umum laporan disusun dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun dapat 

mengadopsi bahasa asing sesuai dengan kaidah keilmuan yang terkait. Isi laporan sesuai 

dengan kaidah penelitian yang berlaku secara akademis dan sesuai dengan bidang keilmuan 

terkait.  

Laporan akhir disusun dengan format ukuran kertas A4. Huruf Times New Roman, ukuran 12 

dengan spasi paragraf 1 (satu) termasuk teks, tabel, gambar dan ilustrasi dengan total 

maksimum 40 halaman. 

Laporan diserahkan sebanyak 2 (dua) jilid baik hardcopy maupun softcopy dan dikirim ke 

Kepala Kantor Ristekin Kota Pekalongan 

Cq. Kasie. Riset 

Jl. Mataram No.1 Pekalongan 

 

4. Kriteria Penilaian dalam seleksi awal.  

Dalam melakukan penilaian terhadap proposal pada tahap seleksi awal, tim penilai 

menggunakan kriteria sebagai berikut :  

Kesesuaian tema Urgenitas penelitian yang diusulkan, ketajaman 

perumusan masalah, tujuan penelitian jelas 

30 % 

Manfaat Penelitian Tingkat kemanfaatan dan besarnya hubungan 

dengan problematik praktis khususnya di Kota 

Pekalongan 

30 % 

Cakupan penelitian Sumbangan khasanah ilmu pengetahuan yang 

berguna untuk menjawab masalah-masalah 

pembangunan 

20 % 

Inovasi Penelitian Inovasi penelitian yang diajukan 20 % 

 

9. KONTAK TIM PELAKSANA KEGIATAN 

Kantor Riset, Penelitian, dan Inovasi (RISTEKIN) Kota Pekalongan 

Seksi Riset 

Telepon (0285) 4416191 

Email ristekin@pekalongankota.go.id 

Pekalongan,      Maret 2015 
KEPALA KANTOR RISET TEKNOLOGI DAN INOVASI 

KOTA PEKALONGAN 
 

 
SLAMET BUDIYANTO, S.KM., M.Kes 

Pembina 
NIP. 19710118 199303 1 005 
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