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KATA PENGANTAR
Dosen merupakan salahsatu unsure dari civitas akademik diwajibka nmelakukan Tri
Dharma Perguruan Tinggi secara baik dan benar. Bidang Penelitian sebagai salah satu unsur Tri
Dharma Perguruan Tinggi diperlukan arah supaya pengembangan IPTEK bermanfaat bagi
masyarakat dan dunia usaha. Untuk menjembatani hal tersebut maka perumusan arah penelitian
berupa Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2014 – 2018 Universitas Kristen Surakarta (UKS)
perlu dibuat. RIP merupakan hasil penggalian yang bersumber dari kebijakan pemerintah, visi –
misi UKS dananalisis SWOT.
RIP yang telah dirumuskan diharapkan dapat menjadi dasar lembaga untuk melaksanakan
fungsi dan tanggungjawabnya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Disamping
itu diharapkan juga RIP dapa tmenjadi pedoman dan arah bagi dosen dalam melakukan
penelitian yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi masyarakat dan dunia usaha.
UKS adalah perguruan tinggi yang sedang mengalami perkembangan dengan didominasi
dosen yang berpendidikan strata 2 (S2) sehingga memiliki kompetensi dalam bidang ilmu. Hal
tersebut merupakan kekuatan bagi perkembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat.
Sedangkan kendala yang harus dihadapi adalah belumadanya peneliti senior yang dapat
memberikan pengarahan ataupun pelatihan dalam penelitian, baik dari cara menggali ide,
perumusan masalah sampai pada metode penelitian, guna mengatasi kendala tersebut LP2M
UKS mengundang dan melibatkan peneliti senior yang berasal dari perguruan tinggi yang lain
supaya para dosen lebih termotivasi untuk melakukan penelitian.
Penelitian dosen yang dilakukan selama ini sangat bervariasi dalam pengambilan topic
dan tema, maka diharapkan dengan adanya RIP dosen memiliki arah. RIP yang telah tersusun ini
tentunya masih banyak mempunyai kekurangan, oleh sebab itu RIP UKS menerima masukan
berupa saran dan kritik dari berbagai pihak dengan harapan bahwa hasil penelitiandosen UKS
dapat mengalami peningkatan baikkulitas maupun kuantitas serta mempunyai manfaat bagi
masyarakat.
Surakarta, 22 Juli 2013
Kepala LP2M

HernawatiPramesti, SE.,M.Si., Ak
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BAB I
PENDAHULUAN

Penelitian oleh dosen yang dilakukan selama ini sangat bervariasi disesuaikan
dengan latar belakang disiplin ilmu, minat dan kompetensi yag dimiliki. Keberagaman
tersebut mempunyai akibat semakin meluasnya arah penelitian, terlebih jika diselaraskan
dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi serta disesuaikan juga dengan kebijakan
pemerintah yang tertuang dalam visi IPTEK 2025, Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan visi inovasi nasional 2025. Sehingga
berdasarkan hal tersebut Universitas Kristen Surakarta (UKS) menyadari bahwa UKS
berkewajiban untuk mempunyai kontribusi terhadap pembaguna nasional. Perwujudan dari
kontribusi tersebut adalah dengan membuat rumusan dalam suatu bentuk kebijakan yang
tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP).
Visi IPTEK 2025 dalam agenda Riset Nasional menetapkan bahwa IPTEK sebagai
kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa. UKS
sebagai bagian dari bidang pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi juga
mempunyai visi, yaitu “ membangun professional yang mandiri dengan etika luhur pada
tahun 2015 menjadi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia yang unggul dalam kemandirian,
kebersamaan, kasih dan menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional’
dengan harapan dapat berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa yang adil
dan bersinergi.
Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UKS berhubungan
erat dengan visi tersebut di atas. Guna pencapaian visi tersebut telah ditetapkan visi
Universitas dalam bidang penelitian, yaitu “ menjadi lembaga yang unggul dan mandiri
dalam pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam bidang penelitian dan pengabdian
masyarakat dengan dilandasi kebersamaan, kreativitas dan kasih serta menghasilkan
penelitian yang mampu bersaing di tingkat nasional”.
Dasar Penyusunan RIP UKS adalah pada Pola induk Pokok (PIP) UKS, Rencana
Induk Pengembangan (RENIP) UKS tahun 1996 – 2021, Rencana Strategi (RENSTRA)
UKS tahun 2010 – 2015, Keputusan Senat Universitas tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penelitian dan Pengabdian. Sedangkan tujuan disusunnya RIP UKS adalah
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sebagai berikut: (1) Sebagai dasar evaluasi diri (Analisis SWOT) institusi dalam bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat. (2) Menentukan arah penelitian di tingkat
universitas yang didasarkan pada evaluasi diri (analisis SWOT) dan visi – misi UKS yang
bersinergi dengan kebijakan pemerintah di bidang penelitian. (3) Memberikan motivasi
penelitian yang berbasis pada permasalahan di masyarakat. (4) Menjamin kesinambungan
hasil penelitian yang bermanfaat bagi pengembanganUniversitas, IPTEK dan masyarakat.

VISI, MISI,
TUJUANUKSSV
ISI, MISI DAN

PERUMUSAN
MASALAH

ANALISIS
SWOT

MP3EI 2025

AGENDA RISET
NASIONAL

KEBIJAKAN
PENELITIAN
UNIVERSITAS

ARAH PENELITIAN
UNGGULAN
UNIVERSITAS

VISI INOVASI
INDONESIA

Gambar: 1
Pendekatan Penyusunan RIP
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BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA

A. VISI, MISI DAN TUJUAN UKS
1. Visi UKS
Visi Universtas Kristen Surakarta adalah sebagai berikut: Membangun professional
yang mandiri dengan etika luhur pada tahun 2015 menjadi Perguruan Tinggi Kristen
Indonesia yang unggul dalam kemandirian, kebersamaan, kasih dan menghasilkan
lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

2. Misi UKS
Misi Universtas Kristen Surakarta adalah sebagai berikut:
a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri dan mampu bekerjasama
dengan orang lain
b. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam mengembangkan IPTEK
untuk menjawab permasalahan bertaraf nasional
c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas didasarkan pada
penerapan IPTEK
d. Menghasilkan lulusan yang peka terhadap lingkungan dan masalah disekitarnya

3. Tujuan UKS
Tujuan Universtas Kristen Surakarta adalah sebagai berikut:
a. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
b. Menjadi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia yang dapat memotivasi lulusan
untuk merespon tantangan yang dihadapi berlandaskan citra Kristen
c. Menjadi Perguruan Tinggi Kristen Indonesia yang menghasilkan lulusan yang
siap bekerja dan siap belajar
d. Mendorong dan mengembangkan sikap serta pemikiran kritis – prinsipal yang
dibimbing oleh Firman Tuhan
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B. PERKEMBANGAN DAN HASIL CAPAIAN PENELITIAN
Mengingat dan mengetahui pentingnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka
UKS selalu berusaha melakukan perbaikan supaya kualitas dan kuantitas hasil
penelitian semakin mengalami perubahan menuju perbaikan dari tahun ke
tahun.Perkembangan dan capaian hasil penelitian dari tahun ke tahun telah mengalami
perbaikan, terutama dalam hal kuantitas terjadi perkembangan yang cukup signifikan.
Berdasarkan data perkembagan yang ada baik didasarkan pada jumlah penelitian, dana
penelitian dan jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian diperlukan adanya arah dan
kebijakan penelitian dari LP2M sehingga adanya hasil penelitian yang ‘tepat guna’ dan
relevan, baik dalam bidang eksakta maupun sosial.
Dana penelitian yang dikelola LP2M selama ini didapat dari 3 (tiga) sumber,
yaitu sumber internal institusi, Hibah DIKTI dan Donatur pihak ketiga. Seiring dengan
cukup berkembangnya dunia usaha baru, maka untuk waktu-waktu yang akan datang
terjalin kerjasama dengan dunia usaha dengan lebih efektif.

1. Dana Penelitian Internal
Sejak tahun 2010 LP2M UKS mempunyai 2 (dua) jenis penelitian internal yang
didanai dari anggaran tahunan institusi, yaitu: Penelitian Pengembangan IPTEK dan
Penelitian Sosial.
a. Penelitian Pengembangan IPTEK
Program Penelitian Pengembagan IPTEK bertujuan supaya penelitian yang
dilaksanakan oleh dosen tetap UKS dilakukan guna menemukan IPTEK baru,
dalam arti menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan IPTEK yang dapat
digunakan sebagai karya inovasi IPTEK yang mempunyai daya guna serta
bermanfaat dalam menunjang berbagai masalah-masalah praktis di masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan atau dilanjutkan sehingga dapat
berkompetisi dalam perolehan dana hibah penelitian oleh pihak-pihak eksternal.
b. Penelitian Sosial
Program Penelitian Sosial bertujuan supaya dosen tetap terdorong untuk
melaksanakan penelitian baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok, yang
gunanya untuk menemukan pemecahan berbagai masalah yang ada di sekitar UKS
4

dan di masyarakat pada umumnya dalam bidang ilmu sosial,, sehingga dapat
bermanfaat sebagai pengembangan kualitas hasil penelitian
penelitian.
Penelitian Internal diadakan setiap satu tahun sekali dengan seleksi proposal
dilakukan juga satu tahun sekali melalui prosedur yang telah ditetapkan.Setiap tahun
anggaran untuk penelitian yang bersasal dari institusi (pihak internal) dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Grafik peningkatan anggaran internal adalah sebagai
berikut:

DANA PENELITIAN INTERNAL
Rp8.000.000
Rp7.000.000
Rp6.000.000

SOSIAL

Rp5.000.000
Rp4.000.000

IPTEK

Rp3.000.000
PENGABDIAN
MASYARAKAT

Rp2.000.000
Rp1.000.000
Rp2010

2011

2012

2013

Tahun

Gambar 2:
Grafik Besaran Dana Penelitian Internal

2. Dana Penelitian Eksternal
Berdasarkan tabel data statistik di atas menyatakan bahwa selama 4 tahun dari
tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terdapat trend kenaikan baik dari segi kualitas
maupun kuantitas hasil penelitian dosen secara internal. Jumlah dana penelitian dari
eksternal UKS mayoritas berasal dari gereja
gereja-gereja
gereja pendiri dan pendukung dan
selebihnya dari DIKTI
DIKTI, namun dana hibah dari DIKTI, LP2M UKSmasih
masih sangat minim
memenangkannya .
Jumlah penelitian yang berhasil memperoleh dana dari dana hibah DIKTI
dimulai dari tahun 200
2008
8 sebanyak 1 penelitian dari 2 proposal yang diajukan (0,5),
berlanjut di tahun 2009 mengalami hal yang serupa dan terjadi peningkatan di tahun
5

2010 dengan 3 penelitian yang mendapatkan dana dari dana hibah DIKTI dari 4
proposal yang dikirim (0,75). Kenaik
Kenaikan penerimaan dana dari pihak eksternal tidak
hanya dari dana hibah DIKTI
DIKTI,, tetapi juga dari gereja pendiri dan pendukung dan hal
tersebut dapat terlihat di gambar grafik berikut ini:

DANA PENELITIAN EKSTERNAL
Rp16.000.000
Rp14.000.000
Rp12.000.000

SOSIAL

Rp10.000.000
Rp8.000.000

IPTEK

Rp6.000.000
PENGABDIAN
MASYARAKAT

Rp4.000.000
Rp2.000.000
Rp2010

2011

2012

2013

Tahun

Gambar 3:
Grafik Besaran Dana Penelitian Eksternal

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kenaikan perolehan dana penelitian
yang berasal dari pihak eksternal menandakan keberhasilan program pembinaan yang
dicanangkan oleh LP2M UKS dengan cara mengadakan pelatihan metodologi penelitian,
workshop

proposal

penelitian

dansosialisasi

program

hibah

penelitian

dengan

mendatangkan nara sumber sekaligus pelatih dari Universitas Kristen Satya Wacana
(UKSW), yang merupakan utusan dari SINODE GKJ Jawa tengah

ERJA PENGELOLA UKS
C. PERAN UNIT KERJA
Peran Unit kerja adalah untuk
tuk mengelola penelitian, UKS telah membuat 3
program, yaitu:
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1. Pemberian Dana Pembuatan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Di
Luar UKS/ Pihak Lain
Program pemberian dana bagi pembuatan proposal penelitian dan pengabdian
masyarakat ini dikhususkan untuk pencarian dana dari luar UKS yang sering
ditawarkan oleh DP2MDIKTI yang biasanya mempunyai jumlah nominal terbilang
banyak namun seringkali dilewatkan oleh pihak UKS, dikarenakan kurangnya
informasi dan keinginan untuk mengikuti kompetisi dari pihak dosen maupun
kurangnya sosialisasi dari pihak UKS sendiri.
2. Pemberian Dana Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Program pemberian dana bagi penelitian dan pengabdian masyarakat ini
dikhususkan untuk pencarian dana dari internal UKS yang selama setahun sekali
ditawarkan dimana mempunyai jumlah nominal terbilang tidak banyak namun tidak
pernah dilewatkan oleh dosen UKS.
3. Pengembangan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Program ditujukan untuk seluruh dosen di UKS, dikarenakan keinginan untuk
mengikuti kompetisi masih sangat minim selain itu pengetahuan dan informasi
mengenai penelitian yang sosialisasinya dari pihak UKS masih sangat kurang
Program ini digunakan untuk meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakatbaik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

D. PROFIL LEMBAGA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas
Kristen Surakarta merupakan salah satu unsur pelaksana akademik universitas yang
bertugas membantu pimpinan UKS dalam meningkatkan kualitas serta kuantitas penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.
1. Visi
Menjadi lembaga yang unggul dan mandiri dalam pengembangan dan pemanfaatan
serta implementasi IPTEK, yang diakui dalam bidang penelitian dan pengabdian
masyarakat dengan dilandasi kebersamaan, kreativitas serta kasih dan mampu
menghasilkan penelitian yang berdaya saing di tingkat nasional.
7

2. Misi
a. Secara terprogram dan berkesinambungan mendorong kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana untuk pengembangan diri, ilmu
pengetahuan, teknologi dan komunitas.
b. Menjadikan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai sarana untuk
menjawab permasalahan yang berkembang di masyarakat dan lingkungan baik
tingkat local maupun nasional
c. Berperan aktif dalam pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi, guna
kesejahteraan masyarakat.
d. Menjadikan kegiatan penelitian sebagai sarana bagi tenaga akademik untuk
menerapkan

kepakarannya

agar

IPTEK

yang

dikembangkannya

dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat
e. Mendokumentasikan dan mempublikasikan karya ilmiah sebagai hasil kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola LP2M UKS
f. Mewujudkan jalinan kerjasama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat
secara internal dan eksternal

3. Tujuan
a. Menghasilkan karya ilmiah yang relevan dan bermanfaat serta sesuai dengan
kemampuan lembaga.
b. Membantu menyelesaikan persoalan masyarakat yang relevan.
c. Membangun peneliti dan pengabdi kepada masyarakat yang berkualitas.
d. Memperoleh dukungan dari pihak eksternal dalam berbagai bentuk kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
e. Terciptanya sistem dokumentasi yang rapi, bersih, aman dan akurat.
f.

Tersedianya sarana publikasi karya ilmiah.

g.

Terbangunnya jejaring kegiatan ilmiah dengan berbagai lembaga secara internal dan
eksternal.

h. Terciptanya sistem publikasi yang berkualitas
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4. Sasaran
a. Meningkatkan jumlah penelitian dengan sumber dana yang berasal dari eksternal
UKS.
b. Hasil penelitian da pengabdian masyarakat diarahkan mendasari kegiatan
pendidikan
c. Adanya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang ‘tepat guna’ dan relevan,
baik dalam bidang eksakta maupun sosial.
d. Terciptanya ‘roadmap’ penelitian di tingkat Universitas dan Jurusan
e. Mengupayakan setiap dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat
minimal sekali dalam setahun.

E. STRUKTUR ORGANISASI
LP2M UKS dikembangkan melalui mekanisme koordinasi Bidang akademik yang
berada dibawah kepemimpinan Pembantu Rektor Bidang Akademik (PR I). Bentuk struktur
organisasi seperti tergambar di bawah ini:
REKTORAT

SENAT UNIVERSITAS

LP2M

FAKULTAS
TEKNIK

FAKULTAS
EKONOMI

FAKULTAS
TEOLOGIA

DOSEN

DOSEN

DOSEN

Gambar 4:
Struktur Organisasi LP2M UKS
9

F. POTENSI DALAM KEGIATAN PENELITIAN
1. Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
Tabel 1:
Gambaran Spesifikasi data dosen
Klasifikasi
No.

1
2
3
4
5
6

Fakultas/Jurusan/Program Studi

Teknik Informatika
Teknik Lingkungan
Manajemen
Akuntansi
Pendidikan Agama Kristen
Pastoral Konseling
Jumlah

Guru
Besar

S3

S2

S1

Jumlah

-

-

5
2
6
5
6
6
30

1
4
0
1
0
0
6

6
6
6
6
6
6
36

2. Potensi Sarana dan Prasarana
Gambaran umum adanya potensi sarana dan prasarana yang dimiliki UKS adalah
sebagai berikut:
Tabel 2:
Gambaran Potensi Sarana dan Prasarana
No

Fakultas

1

Teknik

2

Ekonomi

Nama Laboratorium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gambar
Kimia tanah
Dasar teknik kimia
Computer
Jaringan
Pengolahan Limbah
Manajemen
Komputer &Statistik
Akuntasi
Perpajakan

Pemanfaatan Fasilitas
Laboratorium
50%
70%
70%
90%
90%
80%
70%
90%
70%
70%

G. ANALISIS SWOT
1. Kekuatan (Strenght)
a. UKS merupakan Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologi Informasi dan
Kewirausahaan
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b. UKS mempunyai jalinan kerjasama dengan SINODE GKJ dan gereja-gereja pendiri
serta pendukung yang tersebar diSolo dan sekitarnya
c. UKS mempunyai trend yang meningkat dalam hal pertumbuhan penelitian seperti
terlihat dalam grafik (gambar 1 dan 2)
d. UKS mempunyai SDM dosen tetap yang kesemuanya memiliki kompetensi sesuai
dengan bidang ilmu
2. Kelemahan (Weakness)
a. UKS belum mempunyai dosen peneliti senior yang mampu membimbing dalam
penelitian
b. UKS minim informasi dalam memanfaatkan jaringan penelitian yang sudah ada
c. UKS masih minim memanfaatkan dana hibah penelitian DIKTI
d. UKS mempunyai penganggaran dalam dana penelitian internal yang masih rendah
e. UKS hanya mempunyai LP2M di tingkat Universitas dengan SDM yang terbatas
f.

UKS belum mempunyai arah di bidang Penelitian

g. UKS mempunyai jumlah dosen yang sangat minim
3. Peluang (Opportunities)
a. Objek kajian penelitian yang menyangkut berbagai bidang masih banyak yang belum
dikerjakan
b. Mulai terjalin kerjasama dengan peneliti senior baik dari PTN maupun PTS
c. Banyak tersedia skim-skim penelitian
4. Ancaman (Threath)
a. Banyak proyek diluar pekerjaan dosen yang lebih menjanjikan dalam hal penghasilan
b. Penjadwalan perkuliahan yang melebihi beban dosen
c. Tingkat kompetisi diantara peneliti semakin kompetitif
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BAB III
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN

A. SASARAN PELAKSANAAN
Berdasarkan hasil analisis evaluasi diri dan SWOT juga mengacu pada visi, misi,
tujuan UKS, maka penelitian di UKS di harapkan dapat mencapai sasaran-sasaran
penelitian sebagai berikut :
1. Semakin meningkat motivasi dosen tetap untuk melakukan penelitian yang mampu
bersaing di tingkat nasional.
2. Semakin meningkat kemampuan dan ketrampilan dosen tetap dalam bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Semakin meningkat keikutsertaan mahasiswa dalam penelitian dosen
4. Semakin meningkat jumlah penelitian dosen
5. Semakin meningkat hasil penelitian yang dapat diterapkan pada masyarakat
6. Semakin meningkat dana penelitian yang didapat baik dari pihak internal maupun
eksternal
7. Semakin meningkat jalinan kerjasama dalam bidang penelitian baik dengan
lembaga lain maupun dengan dunia usaha
8. Semakin meningkat pemanfaatan fasilitas internet untuk mendapatkan literature
ilmiah yang terbaru
9. Semakin meningkat kuantitas dan kualitas buku ajar yang berbasis hasil penelitian

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Strategi dan kebijakan didasarkan pada arah kebijakan baik yang berasal dari
pemerintah maupun UKS.Kebiajkan dari pemerintah tercantum dalam Agenda Riset
Nasional, Visi inovasi Indonesia 2025, dan MP3EI.Sedangkan kebijakan dari UKS
berasal dari Visi, Misi dan Tujuan UKS, maka berdasarkan pijakan arah kebijakan di
kaitkan dengan analysis SWOT mengenai SDM, Laboratorium dan sarana –
prasarana.SDM yang dimaksud disini adalah 48 dosen tetap UKS yang bergelar S1 dan
S2 dengan jumlah dosen yang mempunyai strata pendidikan S2 paling dominan.
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Laboratorium yang tersedia sebagai sarana – prasarana selama ini belum
digunakan secara maksimal dalam melakukan penelitian, hal tersebut dikarenakan
penggunaan laboratorium masih dimaksimalkan untuk proses perkuliahan, diharapkan
adanya peningkatan sarana – prasarana sehingga dapat lebih memaksimalkan
laboratorium sebagai tempat untuk melakukan penelitian.
Gambaran mengenai kondisi terssbut di atas maka diperlukan adanya aktivitas
yang ditujukan untuk meningkatkan kulitas dan kuantitas penelitian yang berupa
pelatihan, workshop dan seminar dalam bidang penelitian. Selain itu juga diperlukan
adanya sistem pemberian reward bagi SDM yang mampu memberikan dorongan pada
rekan dosen yang lain untuk melakukan penelitian serta SDM yang mampu
melaksanakan penelitian yang mampu bersaing di tingkat nasional. Berbagai hal yang
telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan sasaran strategis penelitian sebagai
berikut:
1. Penyelenggaraan pelatihan, workshop dan seminar tentang metodologi serta
penulisan prosposal penelitian juga pengabdian masyarakat
2. Adanya pelatihan, dan workshop tentang penulisan artikel ilmiah dan buku ajar.
3. Peningkatan aktivitas Proaktif menggali informasi mengenai grand research
setingkat nasional.
4. Pelaksanaan standar penjaminan mutu dibidang penelitian dan pengabdian
Masyarakat
5. Pengadaan database dan sistem informasi hasil penelitian berbasis internet yang bisa
diakses oleh pihak internal dan ekksternal
6. Adanya peningkatan alokasi dana penelitian internal
7. Adanya penelitian yang berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain yang baik
berstatus utama maupun mandiri
Output dari aktivitas pengembangan di atas dapat dilihat dari parameter sebagai
berikut:
1. Terdapat Jurnal yang terpubikasi secara nasional
2. Terdapat dosen tetap yang menjadi pakar di bidang keilmuannya
3. Terdapat buku ajar dari hasil peneltan yang digunakan
4. Terdapat peningkatan dana penelitian internal
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5. Terdapat mahasiswa yang terlibat dalam penelitian dosen
6. Terdapat hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha
7. Terdapat hasil penelitian kolaborasi dengan pergutuan tinggi lain

C. FORMULASI STRATEGI PENGEMBANGAN
Formulasi strategi pengembangan yang akan dilakukan di UKS idasarkan pada
poin-poin yang di kelompok-kelompokkan sebagai komponen proses, dengan
penjabaran sebagai berikut:
1. Workshop dan Seminar
Workshop dan seminar menjai strategi utama guna memotivasi para dosen
untuk lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam bidang penelitian.
Strategi yang akan dijalankan adalah mengirimkan dosen sebagai peserta dan
menyelenggarakan berbagai pelatihan atau workshop, seperti:
a. Pelatihan atau workshop metodologi penelitian
b. Pelatihan atau workshop pembuatan proposal penelitian
c. Pelatihan atau workshop penulisan karya ilmiah untuk jurnal nasional terakreditasi
d. Pelatihan atau workshop penulisan buku ajar
e. Pelatihan atau workshop reviewer proposal dan laporan penelitian
f. Pelatihan atau workshop editor dan pengelola jurnal
Disamping itu secara rutin akan diadakan seminar – seminar yang digunakan
sebagai ajang untuk berbagi informasi dan hasil penelitian, latihan presentasi,
sarana diskusi dan kolaborasi.

2. Pemberian Reward
Pemberian reward merupakan strategi yang ditujukan untuk mengairahkan
dan membentuk budaya penelitian yang berkualitas baik dari segi format maupun
contentnya. Strategi ini diwujudkan dalam beberapa jenis, yaitu:
a. Pengukuran dan pemberian stimulus dana berdasarkan pembuatan proposal
penelitian dan pengabdian masyarakat
b. Pemberian insentif atas karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional
berISSN maupun terakreditasi
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c. Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk peneliti terbaik dan penulis paling
prosuktif.

3. Dukungan Dana, Fasilitas dan Sumber Daya Manusia
Dukungan Dana, Fasilitas dan SDM yang akan diberikan, antara lain:
a. Dukungan Dana dan fasilitas mengikuti konferensi untuk mempresentasikan karya
ilmiah baik secara local maupun regional.
b. Dukungan Dana untuk mempublikasikan karya ilmiah di jurnal nasional ber ISSN
maupun terakreditasi
c. Dukungan Dana perbaikan karya akan dipublikasikan di jurnal nasional
terakreditasi
d. Dukungan Dana dan Sumber Daya manusia (SDM) pengelola penelitian

4. Standar Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT)
SPMPPT di UKS dikenal dengan istilah Penjaminan Mutu (JAMMU)
merupakan lembaga yang diharapkan mempunyai kredibilitas yang dibentuk supaya
tata kelola penelitian yang berkulitas dapat terwujud. Pembentukan SPMPPT dibuat
beberapa sistem, antara lain:
a. Diberlakukannya Standard Operasional Prosedur (SOP) penelitian dan pengabdian
masyarakat yang telah di setujui oleh Senat Universitas
b. Penyiapan SDM yang diperlukan, melalui pelatihan dan perekrutan reviewer
proposal dan laporan penelitian.

5. Manajemen Database dan Sistem Informasi
Manajemen Database dan Sistem Informasi dimaksudkan supaya data dan
hasil karya ilmiah dikelola dengan menggunakan teknologi informasi dengan
harapan pendataan semakin tertata serta masyarakat dapat mengakses sehingga hasil
penelitan dapat dimanfaatkan.Pemanfaatkan teknologi informasi dapat digunakan
untuk mempubikasikan karya ilmiah melalui jaringan internet sehingga dapat
memenuhi kebijakan pemerintah.
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6. Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Lain
Bentuk kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain antara lain:
a. Mengirimkan dosen ke perguruan tinggi atau lembaga lain dalam bidang penelitian
b. Pembuatan Nota Kesepakatan (MoU) dengan perguruan tinggi atau lembaga lain
dalam bidang penelitian
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BAB IV
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

A. ORIENTASI PENELITIAN
Orientasi penelitian UKS didasarkan pada dua bidang yang tercantum dalam visi –
misi

LP2M

UKS,

yaitu

bidang

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

informasi.Mempertimbangkan analisis SWOT yang telah dikemukakan di bab 2, kekuatan
yang dipunyai UKS adalah UKS merupakan Perguruan Tinggi yang berbasis Teknologo
informasi dan kewirausahaan, maka dirumuskan fokus penelitian unggulan sebagai
berikut:
1. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis Teknologi
Informatika
2. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan dalam kegiatan pengembangan UMKM

B. RISET UNGGULAN
1. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis
Teknologi Informatika (TI)
Keunggulan kota Surakarta dan sekitarnya bahkan keunggulan propinsi Jawa
Tengah

adalah

keberagaman

UMKM

yang

berbasis

kebijakan

lokal.

Untuk

pengembangan UMKM, UKS mengharapkan bahwa hasil dari kajian ini tidak hanya
sekedar mengidentifikasi keberadaan UMKM di Jawa Tengah namun sampai pada strategi
pemasaran dengan berbasis TI.Harapan yang dimaksud adalah memperluas jaringan
informasi sampai tingkat nasional bahkan tidak menutup kemungkinan sampai tingkat
internasional.
Berdasarkan pendekatan tersebut di atas, maka manajemen tradisional yang
diterapkan dalam UMKM akan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan modern
berbasis TI. Mayoritas UMKM belum dikelola dengan berbasis teknologi seperti
kerajinan batik, kerajinan ukir, kerajinan rotan bahkan UMKM berupa kuliner.UMKM
berupa kuliner makanan tradisional sangat banyak di Jawa Tengah, seperti srabi, wingko
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babat, gudeg, bandeng presto, enting-enting gepuk, gethuk, tahu dan masih banyak lagi
UMKM kuliner makanan yang perlu penataan dan pendataan
Permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini adalah lemahnya kemampuan SDM
baik dalam hal pendidikan, manajemen, pembukuan dan pemasaran berbasis Teknologi,
sehingga diperlukan adanya model pelatihan berbasis kewirausahaan dan TI yang dapat
meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM di bidang UMKM.

Tabel 3.
Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis TI
Kompetensi/
keahlian/ keilmuan
1. Manajemen
2. Akuntansi
3. Teknik
Informatika
4. Sistem
Informasi
5. Multimedia
6. Theologia

Isu-isu
strategis
Lemahnya
kemampuan
dan karakter
kewirausahaan
UMKM
di
Jawa Tengah

Konsep
pemikiran
1. Meningkatkan
kemampuan
dan karakter
kewirausahaa
n
melalui
pendidikan
dan pelatihan
di
bidang
UMKM
2. Meningkatkan
kemampuan
SDM dalam
pemanfaatan
TI

Pemecahan
Topik Penelitian Fakultas
masalah
1. Model
1. Model
penelitian
berbasis
pendidikan
pendidikan dan
pelatihan SDM
kewirauhaan di bidang
UMKM
2. Pemanfaatan
2. Model
keberlanjutan
multimedia
guna
UMKM
berbasis
pendidikan dan
manajemen
pelatihan
3. Pengembangan
kemampuan
kewirausahaan
di UMKM
manajemen di UMKM
4. Small
Business
&
Enterprise
Development
5. Model
pembukuan
sederhana di UMKM
6. Model pengelolaan arus
kas di UMKM

1. Manajemen
2. Akuntansi
3. Teknik
Informatika
4. Sistem
Informasi
5. Multimedia
6. Teologia

Perkembangan
UMKM
berdasarkan
kearifan dan
keunikan Jawa
Tengah
kurang
diberdayakan

Mengangkat
1. Tersedianya
citra
kearifan
database
lokal
melalui
kearifan
dan
keunikan Jawa
teknologi dan
pembangunan
Tengah
karakter dengan 2. Tersedianya
konteks budaya
informasi
berkaitan
Jawa Tengah
dengan
keunikan Jawa
tengah
3. Analisis
dan
rancang bangun
multimedia
berbasis
kearifan Jawa
Tengah

1. Model database UMKM
berbasis keunikan Jawa
tengah
2. Model untuk mengukur
kinerja dan pemberian
reward untuk UMKM
3. Model system informasi
UMKM di Jawa Tengah
4. Model Pendampingan
untuk
pengembangan
UMKM
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1. Manajemen
2. Akuntansi
3. Teknik
Informatika
4. Sistem Informasi
5. Multimedia

2014
Identifikasi
UMKM di
Jawa
Tengah

Model
peningkatan
kemampuan
dan karakter
kewira
usahaan

Model
pendidikan
dan pengem
bangan
UMKM

Desian produk 1. Model
1. Membuat
1. Model pelatihan desain
dan kemasan
pelatihan
model pelatihan
produk
berbasis
pada UMKM
desain produk
desain produk
multimedia
kurang
dan kemasan
dan
kemasan 2. Software desain
kompetitif
pada pelaku
pada UMKM
UMKM
2. Membuat
2. Alat/ piranti
piranti
untuk
bantu desain
membantu
produk
dan
mendesain
kemasan
produk
dan
kemasan

2015
Rancang
bangun
database
UMKM
di Jawa
Tengah

Penerapan
UMKM
yang bijak
dan kreatif

Pola
kajian
desain
UMKM
berbasis
keunikan
lokal
Jawa
Tengah

2016
Database
UMKM
di Jawa
Tengah

Pola desain
yang meng
gambar kan
kekhasan
Jawa
Tengah

2017

2018

Pengemban
gan
UMKM di
Jawa
Tengah

UMKM di
Jawa
Tengah
berbasis TI

Multimedia
berbasis
kreativitas
lokal

Penerapan
pola desain

e-commerce &
m-commerce

Animasi
dan video
berbasis
pendidikan
dan
keunikan
lokal Jawa
Tengah

Gambar 5.
Roadmap Penelitian Pengembangan Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM)TI
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Kemampuan dan
karakter
berwirausaha

Perkembangan
UMKM di Jawa
Tengah

UMKM
Tengah

Jawa

Pemanfaatan
TI
untuk
UMKM

Desain UMKM
berwawasan
keunikan lokal
Jawa tengah

Gambar 6:
Output Penelitian Pengembangan UMKM berbasis TI

2. Pemanfaatan Teknologi Lingkungan dalam kegiatan pengembangan UMKM
Pemerintah Daerah Jawa Tengah berusaha agar UMKM menjadi motor
penggerak

dalam

meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi.Akan

tetapi

UMKM

menghadapi kendala dalam menjamin keberlangsungan sumber energi dalam
menjalankan kegiatan usahanya,apalagi dengan meningkatnya harga bahan bakar
minyak (BBM).Sehingga UMKM harus mampu menyediakan sumber energinya dari
sumber yang terbaharukan yang berasal dari energi yang terbaharukan,misalnya biogas
dari sampah padat UMKM, pemanfaatan energi angin, energi matahari dan pembangkit
listrik tenaga micro hydro.
Masalah lain yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah air bersih yang
berkualitas sesuai jenis usaha UMKM, masalah air limbah yang dihasilkan UMKM
dan kerusakan sumber daya air akibat kegiatan UMKM.Dengan memanfaatkan
teknologi lingkungan tepat guna masalah-masalah ini dapat diatasi serta pemanfaatan
green technology agar produk-produk yang dihasilkan UMKM ramah lingkungan,
efisien dan mempunyai daya saing global.
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Tabel 4:
Pemanfaatan Teknologi Lingkungan dalam kegiatan pengembangan UMKM
Kompetensi/keahlian
/keilmuan
1.Manajemen
2. Akuntansi
3.Teknik Informatika
4.Sistem Informasi
5.Teknik Lingkungan

Isu-isu
starategis
Masalah
Energi

1.Manajemen

Green
Technology

2. Akuntansi
3.Teknik Informatika
4.Sistem Informasi
5.Teknik Lingkungan

1.Manajemen
2. Akuntansi
3.Teknik Informatika
4.Sistem Informasi
5.Teknik Lingkungan

Pengolahan
Air Limbah

1.Manajemen
2. Akuntansi
3.Teknik Informatika
4.Sistem Informasi
5.Teknik Lingkungan

Air bersih
/air minum

Konsep pemikiran

Pemecahan
masalah
Diperlukan sumber
energi
alternatif dan
mencari solusi
untuk penghematan
penggunaan energi.

Topik penelitian
Fakultas
Keterbatasan
1. Biogas/biomassa
energi namun
(dari kegiatan UKM)
kebutuhan
2.Sinar
terhadap energi
matahari/SOLAR
terus bertambah.
SEL
3.Pusat Listrik Tenaga
Micro Hydro
(PLTMH)
4. Tenaga angin
5.Penghematan
penggunaan Energi :
- Inovasi Peralatan
Penyuplai Energi
- Inovasi peralatan
yang
mengkonsumsi
Energi
Produk UMKM
penerapan
1. Aplikasi Green
harus merupakan
Teknologi tepat
Technology dalam
produk yang
guna pada UMKM
kegiatan UMKM.
ramah lingkungan
2. Pengembangan
sehingga dapat
produk TI untuk
meningkatkan
meningkatkan
efisiensi dan daya
efisiensi energy
saing ditingkat
3. TI untuk
nasional.
preservasi dan
konservasi
lingkungan hidup.
Kegiatan produksi Manajemen
Pengolahan air limbah
UMKM banyak
pengelolaan sumber industri, Pengolahan
menghasilkan air air limbah dari
air limbah Rumah
limbah yang dapat kegiatan UMKM
tangga dengan
menyebabkan
sehingga kualitas
menerapkan teknologi
kerusakan
sanitasi lingkungan lingkungan tepat guna
/pencemaran
menjadi lebih baik. skala UKM
Kelangkaan
Pemenuhan
Teknologi lingkungan
sumber air untuk
kebutuhan air
tepat guna dalam
memenuhi
bersih yang
pengolahan air
kebutuhan usaha
terjangkau untuk
bersih/minum skala
UMKM dengan
mendukung
UMKM.
kualitas yang
kegiatan UMKM
berbeda
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2014
Identifikasi
UMKM di
Jawa
Tengah

Model
peningkatan
sumber
energy

Model
pengelolaan
limbah
UMKM

2015

2016

Rancang
bangun
database
UMKM
di Jawa
Tengah

Penerapan
Penggunaa
n energy
UMKM
yang
hemat

2017

Database
UMKM
di Jawa
Tengah

Pengemban
gan
UMKM di
Jawa
Tengah

Inovasi
penggunaan
energy dan
pola
pengembang
an
produk
guna
efisiensi
energi

Penerapan
teknologi
tepat guna

Pola
kajian
UMKM
berbasis
pengolahan air
bersih
yang
berawawasan
lingkungan

2018
UMKM di
Jawa Tengah
berbasis
Teknologi
Lingkungan

PLTMH dan
Aplikasi Green
Technology

Pemenuhan
kebutuhan air
bersih yang
terjangkau
untuk
kegiatan
UMKM

Gambar 7:
Roadmap Penelitian Pemanfaatan Teknologi Lingkungan dalam kegiatan pengembangan
UMKM
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UMKM
yang
berwawasan
lingkungan

Perkembangan
UMKM di Jawa
Tengah

UMKM
Tengah

Jawa

Pemanfaatan
Teknologi
Tepat Guna
untuk
UMKM

Desain UMKM
berwawasan
lingkungan
lokal
Jawa
tengah

Gambar 8:
Output Penelitian Pemanfaatan Teknologi Lingkungan dalam kegiatan pengembangan
UMKM

C. INDIKATOR KINERJA
Pencapaian hasil yang diharapkan di tahun 2018 dapat terwujud, maka diperlukan
strategi dan indicator pencapaian. Strategi telah dijabarkan dalam bab sebelumnya (bab 3)
serta guna menunjang focus penelitian unggulan di atas, fasilitas akan segera
dikembangkan pada tahun pertama pelaksanaan RIP. Bentuk fasilitas yang akan
meningkat berupa pelatihan, workshop, pendampingan juga penyediaan dana internal.
Beberapa komponen yang digunakan sebagai indikator kinerja utama kegiatan penelitian
adalah:
1. Peningkatan jumlah dosen yang melakukan penelitian
2. Peningkatan jumlah dana penelitian internal dan ekternal
3. Peningkatan jumlah publikasi karya ilmiah di jurnal nasional maupun nasional
terakreditasi
4. Peningkatan jumlah hasil penelitian yang berupa produk teknologi, model, kebijakan
dan desain
5. Peningkatan jumlah hasil penelitian sebagai buku ajar
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Tabel 5:
Indikator Kinerja RIP UKS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Indikator Kinerja
Partisipasi aktif dosen dalam melakukan
penelitian
Prosentase kenaikan jumlah dana
penelitian internal
Jumlah dana penelitian yang diperoleh
dari pihak eksternal
Jumlah penelitian kolaborasi dengan
lembaga lain
Jumlah publikasi jurnal nasional yang
dihasilkan
Jumlah publikasi jurnal nasional
terakreditasi yang dihasilkan
Jumlah sitasi scopus
Persentase penelitian bersitasi scopus
Jumlah produk teknologi, model,
kebijakan dan desain yang dihasilkan
Persentase produk teknologi, kebijakan,
model
dan
desain
yang
terimplementasikan di masyarakat
Persentase dosen yang melibatkan
mahasiswa
Persentase jumlah hasil penelitian yang
digunakan sebagai bahan ajar

2014

Target Capaian
2015
2016
2017

2018

55%

65%

75%

85%

95%

40%

50%

60%

70%

80%

120 jt

170 jt

200 jt

250 jt

300 jt

0

1

1

2

2

6

8

10

12

15

0

1

1

2

2

0
2%

2
4%

3
6%

4
8%

5
10%

3

4

5

6

7

0

2%

5%

8%

11%

0

3%

5%

7%

9%

0

1%

2%

3%

4%
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BAB V
PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN

A. PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian unggulan yang sudah dibuat arah dan fokusnya seperti yang telah
dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya, perlu dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan
penelitian. Adapunpencapaian target adalah sebagai berikut:
Tabel 6:
Target Capaian Penelitian
Keterangan

Target Capaian
2014

2015

2016

2017

2018

Penelitian IPTEK

4

6

6

8

8

Penelitian Sosial

8

8

9

9

10

Penelitian Eksternal

4

4

5

5

6

B. ESTIMASI PENDANAAN PENELITIAN
Estimasi pendanaan guna menjamin keberlangsungan arah penelitian unggulan
sampai terdapatnya produk teknologi, kebijakan dan desain sehingga hasil penelitian
memang berdampak terhadap masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Pencapaian
target untuk estimasi pendanaan sebagai berikut:

Tabel 7:
Estimasi Kebutuhan Dana Penelitian Per tahun
(dalam rupiah)
No

Tahun Anggaran

1
2
3
4
5

2014 / 2015
2015 / 2016
2016 // 2017
2017 / 2018
2018 / 2019

Estimasi Dana Penelitian
Internal
Hibah Pemula Hibah Bersaing
12.000.000
20.000.000
100.000.000
15.000.000
40.000.000
150.000.000
18.000.000
60.000.000
200.000.000
21.000.000
70.000.000
250.000.000
24.000.000
90.000.000
300.000.000
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C. PEROLEHAN RENCANA PENDANAAN
Rencana perolehan pendanaan baik yang berasal dari internal UKS maupun
eksternal (DIKTI,Kopertis, BAPPEDA,dll) dapat dilihat di table berikut ini:
Tabel 8:
Target Capaian Perolehan Rencana Pendanaan
(dalam rupiah)
No

Tahun Anggaran

1
2
3
4
5

2014 / 2015
2015 / 2016
2016 // 2017
2017 / 2018
2018 / 2019

Target Capaian Dana Penelitian
Internal
Hibah Pemula Hibah Bersaing
12.000.000
20.000.000
100.000.000
15.000.000
40.000.000
150.000.000
18.000.000
60.000.000
200.000.000
21.000.000
70.000.000
250.000.000
24.000.000
90.000.000
300.000.000
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BAB VI
PENUTUP

Penelitian tidak hanya merupakan suatu laporan penelitian namun akan terus
dikembangkan hingga sampai pada suatu nilai yang berupa produk tepat guna yang dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. RIP ini diharapkan akan
muncul proposal – proposal penelitian yang terarah dan berfokus pada hasil atau output
yang mempunyai nilai sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta
akan muncul juga dosen yang pakar di bidangnya.
Demikian RIP ini dibuat untuk menjadi pedoman dan arah dilakukannya kegiatan
penelitian di UKS. Akhir kata, tim penyusun RIP mengucapkan terimakasih kepada
pimpinan Perguruan Tinggi UKS yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim untuk
menyusun RIP berjangka waktu 5 tahun.
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