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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur dan ungkapan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa atas selesainya Rencana Induk Penelitian (RIP) Unviersitas Katolik WIdya 

Mandala Surabaya (UKWMS) untuk tahun 2016 – 2026. RIP ini disusun dan dikembangkan 

berdasarkan kajian menyeluruh, perbaikan, dan pengembangan RIP pada periode 

sebelumnya serta untuk merespon adanya beberapa perubahan internal maupun eksternal 

yang terjadi. 

RIP UKWMS tahun 2016-2026 didesain untuk (1) merancang prioritas strategis 

tema-tema dan skema penelitian, (2) meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat 

untuk memajukan kesejahteraan keluarga berkelanjutan demi terciptanya bonum 

commune, (3) meningkatkan inovasi IPTEK yang bermanfaat, (4) mengembangkan 

budaya penelitian interdisipliner di lingkungan universitas, dan (5) meningkatkan 

kuantitas dan kualitas penelitian yang melibatkan pihak eksternal. 

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika, termasuk para 

peneliti, reviewer, pengelola kegiatan penelitian, dan seluruh pemangku kepentingan dalam 

upaya mewujudkan kepemimpinan UKWMS dalam Bidang Penelitian. Pimpinan 

Universitas menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RIP 

UKWMS 2016-2026 ini. 

Surabaya, 15 September 2016 
Rektor 
 
 
 
 
Drs. Kuncoro Foe, G.Dip.Sc., Ph.D. 
NIK. 241.90.0176 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

A. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Induk Penelitian 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), sebagai perguruan tinggi 

swasta, memiliki peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional 
yang dilandasi oleh nilai Pancasila dan prinsip Katolik. Peran tersebut telah dituangkan ke 
dalam visi serta misi universitas yang mewadahi seluruh aktivitas dan kehidupan civitas 
akademika untuk senantiasa mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam berbagai segi 
kehidupan berbangsa dan bernegara. UKWMS berkewajiban untuk berperan secara aktif 
dalam usaha mencerdaskan bangsa guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya 
dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dan etika kristiani. Ada pun usaha tersebut 
dilaksanakan dalam kerangka mencari kebenaran yang hakiki demi terwujudnya bonum 
commune (kebaikan bersama). 

Demi terwujudnya bonum commune, maka kebijakan Tridharma periode 2016-2026 
diarahkan pada upaya UKWMS untuk selalu melaksanakan pembaharuan dalam hal 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Indonesia. Penelitian sebagai 
salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan  Rencana 
Induk Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (RIP UKWMS) yang 
memberikan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian 
UKWMS dalam kurun waktu 10 tahun yaitu 2016-2026.  

RIP UKWMS tahun 2016-2026 didesain untuk (1) merancang prioritas strategis 
tema-tema dan skema penelitian, (2) meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat 
untuk memajukan kesejahteraan keluarga berkelanjutan demi terciptanya bonum 
commune, (3) meningkatkan inovasi IPTEK yang bermanfaat, (4) mengembangkan 
budaya penelitian interdisipliner di lingkungan universitas, dan (5) meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penelitian yang melibatkan pihak eksternal.  

Sejalan dengan desain penelitian tersebut diatas, untuk periode 2016-2026, RIP 
UKWMS menetapkan tema “KESEJAHTERAAN KELUARGA BERKELANJUTAN DEMI 
TERWUJUDNYA BONUM COMMUNE”. Pengertian Kesejahteraan Keluarga adalah 
kondisi keluarga yang terpenuhi kebutuhannya, baik dalam bidang kesehatan fisik-psikis, 
pendidikan, sosial, maupun ekonomi (wellbeing). Dalam hal ini keluarga merupakan unit 
terkecil dari masyarakat; sehingga kesejahteraan keluarga merupakan unsur penyusun dari 
kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dimensi esensial dalam pencapaian bonum 
commune. Berdasarkan tema tersebut, maka penelitian yang dilaksanakan di UKWMS 
diarahkan untuk (1) Kemandirian Pangan, (2) Energi baru dan terbarukan, (3) Teknologi 
Kesehatan dan Pengembangan Obat, (4) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (5) Material 
Maju, (6) Penanggulangan kebencanaan, dan (7) Sosial, Humaniora, Pendidikan, Seni dan 
Budaya.  

Untuk memfokuskan pelaksanaan dan mematangkan konsep pelaksanaan ketujuh tema 
penelitian tersebut maka dalam pelaksanaannya terbagi menjadi 2 periode yaitu periode 2016 
– 2021 dan periode 2021 – 2026. Rencana Srategis Penelitian (Renstra periode 2016 – 2021 
terarah pada 4 bidang yaitu (1) Teknologi Kesehatan dan Pengembangan, (2) Energi baru dan 
terbarukan, (3) Material Maju, (4) Sosial, Humaniora, Pendidikan, Seni dan Budaya. Renstra 
periode 2021 – 2026 lebih berfokus untuk mematangkan tema penelitian periode sebelumnya 
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dan menambahkan fokus baru yaitu pada pelaksanaan 3 bidang yaitu (1) Kemandirian Pangan, 
(2) Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta (3) Penanggulangan Kebencanaan. 

 

B. Tema Penelitian Unggulan UKWMS  
1. Sistem Tata Kelola Pangan 
Fokus pada skema ini adalah teknologi pasca panen, yang meliputi sub tema sebagai berikut: 
a) Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal  
b) Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian (Desain Produk Ergonomis, Produk Inovatif)  

Pada skema ini, Fakultas Teknologi Pertanian, Pusat Penelitian Pangan dan Gizi, dan 
Fakultas Teknik UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan 
pengembangan kajian topik tersebut di atas. Fakultas lain di lingkungan UKWMS, seperti 
Fakultas Bisnis dan Fakultas Kewirausahaan dapat berkontribusi sebagai mitra untuk 
mengembangkan penelitian interdisipliner. 

 
2. Sistem dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan 

Fokus pada skema ini adalah kemandirian teknologi pembangkit listrik serta diversifikasi 
energi, dengan subtema sebagai berikut:  
a) Rancang bangun dan pengembangan teknologi PLT Mikrohidro, PLT bayu, PLT surya, 

Biofuel, dan Biomassa. 
b) Pengembangan teknologi substitusi bahan bakar (briket biomassa, biogas, dll) 
c) Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial untuk pemanfaatan serta pengembangan 

energi baru dan terbarukan.  
Pada skema ini Fakultas Teknik UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap 

pelaksanaan dan pengembangan kajian topik tersebut di atas. Fakultas lain di lingkungan 
UKWMS seperti Fakultas Bisnis, Fakultas Kewirausahaan, Fakultas Komunikasi, dan FKIP 
Fisika dapat berkontribusi sebagai mitra untuk mengembangkan penelitian interdisipliner. 

 
3. Sistem dan Pengembangan Teknologi untuk Pelayanan dan Penyediaan Alat 

Kesehatan, serta Pengembangan Obat  
Pada skema ini, sistem dan pengembangan teknologi diarahkan untuk peningkatan 

kualitas pelayanan kesehatan, penyediaan alat kesehatan dan pengembangan obat. Skema tema 
ini mencakup pada kajian berikut: 
a) Kesehatan Ibu dan Anak: nutrisi, tumbuh kembang anak, kehamilan usia dini, kehamilan 

usia lanjut, keluarga berencana; 
b) Geriatri: lansia tanpa demensia, lansia sehat, stroke, penyakit jantung, glaucoma, katarak, 

gangguan visus, osteoporosis, dan osteoarthritis; 
c) Upaya pengembangan pencegahan, alat diagnostik, maupun manajemen tata laksana 

penyakit infeksi dan degeneratif;  
d) Upaya pengembangan alat diagnostik dan manajemen tata laksana diabetes mellitus dan 

komplikasi;  
e) Upaya eksplorasi pemanfaatan herbal berbasis bahan alam lokal sebagai terapi 

komplementer untuk penyakit degeneratif dan infeksi, 
f) Pemanfaatan oksigen hiperbarik pengobatan, kesehatan, dan kosmetik; 
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g) Pengembangan fitofarmaka alam berbasis bahan alam lokal; 
h) Keterlibatan komunitas dan keluarga dalam kesehatan lansia, dan kesehatan pasien 

dengan penyakit degeneratif dan infeksi; 
i) Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) berbasis genomik untuk deteksi dan terapi 

penyakit infeksi (big data mining) dan degeneratif; 
j) Pengembangan bahan baku obat kimia, dan teknologi penghantaran obat 
k) Saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami; 
l) Promosi kesehatan terkait terapi komplementer non-farmakologi (seperti senam, yoga, 

dan meditasi) untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan penyakit degeneratif dan 
infeksi,  

m) Keterlibatan bidang sosial humaniora dalam bidang kesehatan, misal kajian komunikasi 
kesehatan, layanan psikofisiologis pasien paliatif.  
Pada skema ini, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, dan Pusat 

Penelitian Obat Tradisional (PPOT) UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap 
pelaksanaan dan pengembangan kajian topik tersebut di atas. Fakultas lain di lingkungan 
UKWMS, seperti Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Teknik 
berkontribusi sebagai mitra untuk mengembangkan penelitian interdisipliner. 
 
4. Sistem dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

Kesejahteraan Keluarga Berkelanjutan 
Pada tema sistem dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kesejahteraan keluarga berkelanjutan, kajian terdiri menjadi tiga subtema, yaitu :  
a) Pemanfaatan sistem/ platform berbasis open source (sistem TIK pada e-commerce, TIK 

pada e-business; TIK pada e-education; TIK pada e-health); 
b) Pemanfaatan TIK berkaitan dengan konten manajemen; media dan internet literasi; 

konten untuk data informasi geospasial dan inderaja (GPS, Sensor Control Telemetry, 
Internet of Things), dan big data; 

c) Teknologi piranti TIK dan pendukung TIK (Piranti TIK untuk customer premises 
equipment (CPE); kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK; penyiaran multimedia 
berbasis digital). 
Pada skema ini, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Bisnis, Fakultas Kewirausahaan, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Filsafat UKWMS 
memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan pengembangan kajian topik tersebut 
di atas. Fakultas lain di lingkungan UKWMS, seperti Fakultas Keperawatan, Fakultas 
Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Psikologi 
berkontribusi sebagai mitra untuk mengembangkan penelitian interdisipliner. 

 
5. Sistem dan Pengembangan Material Maju  

Fokus pada skema terbagi menjadi tiga subtema, yaitu : 
a) Pengembangan material yang menunjang sektor obat dan pangan (pore forming agent; 

katalisator & bio katalisator (enzim); Pigmen; Material struktur alternatif; Komposit; dan 
Polimer;  

b) Pengembangan material kesehatan (terapi dan pengobatan, alat bantu diagnosa, alat bantu 
kesehatan ) 
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c) Pengembangan material lingkungan khususnya untuk tata kelola pengolahan limbah 
Pada skema ini Fakultas Teknik,  Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Pusat 

Penelitian Obat Tradisional UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan 
pengembangan kajian topik tersebut di atas. Fakultas lain di lingkungan UKWMS seperti 
Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Psikologi berkontribusi sebagai mitra 
untuk mengembangkan penelitian interdisipliner. 

 
6. Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 

Pada skema ini, sistem pencegahan dan penanggulangan gawat darurat terpadu diarahkan 
untuk memberikan sumbangsih aktif kepada masyarakat berkaitan dengan kebencanaan dan 
kondisi kegawatan dan kedaruratan. Skema mencakup pada kajian berikut ini: 
a) Mitigasi bencana: pelatihan limitasi dampak bencana, keterlibatan masyarakat dan 

komunitas untuk upaya pencegahan bencana; 
b) Preparedness: keterlibatan masyarakat dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran 

daerah bencana; 
c) Tanggap darurat: pelatihan evakuasi dan sistem triage saat kondisi gawat darurat, 

penatalaksanaan awal korban darurat saat bencana, dan sosialisasi mengenai tanaman 
herbal sebagai pertolongan pertama dalam bencana; 

d) Rehabilitasi dan Recovery: pemulihan fisik, psikologis dan sosial korban bencana. 
Pada skema ini, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Psikologi 

UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan pengembangan kajian 
topik tersebut di atas. Fakultas lain di lingkungan UKWMS, seperti Fakultas Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Filsafat, Fakultas Bisnis, 
Fakultas Kewirausahaan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Teknik berkontribusi sebagai mitra 
untuk mengembangkan penelitian interdisipliner. 
 
7. Pengembangan Kajian Sosial Humaniora, Pendidikan, Seni, dan Budaya  

Pada skema kajian sosial humaniora - seni budaya – pendidikan, sub tema terdiri dari:  
a) Kearifan lokal;  
b) Indiginious studies; 
c) Kajian Penguatan Modal Sosial;  
d) Kewirausahaan, koperasi, UMKM; 
e) Pendidikan berkarakter dan berdaya saing; 
f) Seni budaya pendukung pariwisata; 
g) Smart City (Kota Cerdas). 
Pada skema ini, Fakultas Bisnis, Fakultas Kewirausahaan, Fakultas Ilmu Komunikasi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik, dan Fakultas 
Filsafat UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan pengembangan 
kajian topik tersebut di atas. Fakultas lain di lingkungan UKWMS, seperti Fakultas 
Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknologi Pertanian, dan Fakultas Farmasi 
berkontribusi sebagai mitra untuk mengembangkan penelitian interdisipliner. 
 

Ketujuh bidang dalam RIP UKWMS 2016-2026 didukung oleh penguatan secara 
kelembagaan yang menjamin kualitas pelaksanaan penelitian melalui strategi yang 
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memperhatikan etika dan integritas, sinergi interdisipliner, relevansi dan keterbaruan,  
produktivitas, sistem informasi, dan kerjasama untuk pendanaan dengan berbagai lembaga. 
Secara kelembagaan, penguatan ini didukung oleh sumber daya penelitian serta sistem 
manajemen dan organisasi yang mumpuni. 

 

 
Gambar 1.1: Penguatan Bidang Penelitian dalam RIP UKWMS Periode 2016 – 2026 

 
 

Gambar 1.2. Tahapan Peta Jalan Penelitian UKWMS 
 

C. Peta Jalan Penelitian 
Peta jalan penelitian UKWMS 2016-2026 disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Nilai 

Keutamaan (peduli, komit, dan antusias) UKWMS, Rencana Induk Pengembangan UKWMS 
2011-2025, Rencana Strategis tahun 2015-2020 UKWMS. Peta jalan terbagi menjadi tiga 
tahapan yaitu Tahap Pemantapan (2016-2018), Tahap Pendalaman (2018-2021), dan Tahap 
Pematangan (2021-2026), sebagaimana tertera pada Tabel 1 dan Gambar 2.   
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Tabel 1.1. Tahapan Peta Jalan Penelitian dalam RIP UKWMS Periode 2016 - 2026. 
 

Visi, Misi, dan Nilai Keutamaan UKWMS 
Tahap Pemantapan  

2016-2018 
Tahap Pendalaman 

2018-2021 
Tahap Pematangan  

2021-2026 
a. Pengembangan budaya 

penelitian 
interdisipliner untuk 
memperkuat kualitas 
pendidikan dan 
pengajaran 

b. Menetapkan prioritas 
penelitian secara 
berkala berdasarkan 
RIRN 

c. Memperkuat sistem 
manajemen penelitian 
LPPM yang terpadu dan 
didukung pangkalan 
data UKWMS 

a. Memacu inovasi ilmu 
pengetahuan teknologi 
yang bermanfaat untuk 
mencapai kesejahteraan 
keluarga berkelanjutan 
di negara Indonesia 

b. Meningkatkan kualitas 
penelitian dengan 
melibatkan stakeholder 

a. Akses pangkalan data 
penelitian yang terbuka 

b. Memperluas aplikasi hasil 
penelitian 

c. Menjadikan UKWMS 
sebagai pusat unggulan 
penelitian 

d. Menjadikan UKWMS 
sebagai rujukan ilmu 
pengetahuan, kesehatan, 
teknologi, dan 
kebudayaan yang 
bermanfaat bagi kebaikan 
bersama 

 
Pengejawantahan Program Penelitian UKWMS ditunjukkan oleh lima karakteristik 

(Gambar 1.3). Karakteristik pertama adalah bermanfaat, yang artinya bahwa berbagai  proses 
penelitian dilakukan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan kebaikan bersama 
(bonum commune) di masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, kesehatan, teknologi, dan 
budaya. Kebaikan bersama di masyarakat inilah yang merupakan bagian paling hilir dari 
semangat socio-entrepreneurial dalam penelitian. Karakteristik ini menjadi pembeda 
(diferensiasi) penelitian UKWMS dengan penelitian lain di Indonesia. 

Kaidah-kaidah yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat telah menjadi tradisi 
UKWMS sebagaimana tertuang dalam semboyan Non Scholae Sed Vitae Discimus (kita 
belajar bukan hanya demi ilmu pengetahuan, tetapi demi kehidupan) dan secara popular dibuat 
tag line: A life improving university. 

Karakteristik kedua, terpercaya, mengandung pengertian bahwa keseluruhan rencana 
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, proses dan metode, penilaian atau evaluasi, dan 
pengembangan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan Penelitian dan 
Sistem Pendukungnya di UKWMS berjalan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, 
kesehatan, teknologi, budaya serta dinamika kehidupan masyarakat dunia yang akuntabel, 
transparan, dinamis dan fleksibel, berorientasi ke masa depan, dan antisipatif terhadap 
berbagai tantangan di masa depan. Karakteristik terpercaya juga dicirikan oleh kematangan 
sistem, yang berkembang menjadi budaya institusi. Penelitian, sikap ilmiah, etika dan 
integritas akademik menjadi budaya di UKWMS. Karakteristik tersebut ditandai pula dengan 
semangat melihat ke luar dan ke masa depan (outward and future looking) dengan jangkauan 
mendunia.  
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Karakteristik ketiga, unggulan, mengandung pengertian bahwa setiap kegiatan 
penelitian memiliki tujuan, strategi, dan indikator keberhasilan yang jelas. Dalam 
penyelenggaraan penelitian, maka terjadi integrasi dengan proses pendidikan dan pengajaran 
yang mencerahkan (enlightening), penelitian-penelitian yang proses dan hasilnya 
memperkaya khasanah (enrichment), serta terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat 
yang memberdayakan (empowering), serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari realitas 
dan dinamika masyarakat. Kehadiran UKWMS pada persoalan hilir masyarakat (reversed 
innovation dan open innovation) menjadi pemandu penelitian UKWMS dalam rangka 
mentransformasikan nilai-nilai UKWMS untuk mengatasi perubahan dinamis yang terjadi di 
masyarakat sepanjang zaman. Kesempurnaan proses tersebut mendorong UKWMS beranjak 
secara bertahap dari kondisi saat ini menjadi inovator, rujukan dunia, dan pemimpin dalam 
berbagai bidang. Dalam penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari pengabdian kepada 
masyarakat, munculnya berbagai pusat unggulan dan pusat inovasi menjadi penanda unggulan 
proses yang dimaksudkan. Berbagai pusat unggulan dan pusat inovasi itu antara lain untuk: 
(1) pengembangan tanaman tradisional menjadi Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT), (2) 
pengembangan penelitian pangan dan gizi (PPPG) untuk mengawal pengembangan penelitian 
dan teknologi untuk bidang-bidang strategis bagi bangsa Indonesia, dari  hulunya berupa 
pembuktian konsep (proof of concept) melalui penelitian dasar dan eksploratif menyangkut 
biodiversitas, praproduksi, hingga hilirnya yaitu produksi bekerjasama dengan masyarakat 
dan industri. Hasil-hasil pengembangan tersebut didiseminasikan dan diimplementasikan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pusat Pengembangan Pendidikan 
Masyarakat (P3M). 

Dalam pengembangan sistem pendukung, atmosfer kampus yang nyaman, aman, dan 
mendukung proses penelitian secara terintegrasi ditandai dengan fasilitas penelitian yang 
ramah lingkungan, inklusif, dan membuka akses luas kerjasama penelitian bagi segenap 
lapisan dan segenap kemampuan serta latar belakang.  

Karakteristik keempat, berkesinambungan, mengandung pengertian bahwa 
pengembangan penelitian UKWMS secara keseluruhan, mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan implementasi, evaluasi, hingga pengawasan dan 
pengendalian, serta pengembangan berkelanjutan berada dalam suatu siklus penjaminan mutu 
yang berlangsung secara optimal sesuai kaidah organisasi modern. Kematangan kelembagaan 
di UKWMS tampak antara lain dari: (1) Rencana induk, rencana strategis, rencana 
operasional, dan naskah-naskah akademik serta berbagai standar dan manual prosedur 
penelitian; (2) Struktur organisasi dan tata kelola yang efisien dan efektif yang ditandai dengan 
integrasi dan interkoneksi antarproses; (3) Pengawasan dan penjaminan mutu 
penyelenggaraan penelitian, dan sistem pendukung penelitian yang berkelanjutan disertai 
penegakan aturan secara konsisten dan tegas. Keunggulan organisasi dan tata kelola penelitian 
UKWMS juga ditandai pula dengan sumber daya manusia (SDM) yang baik secara akademik 
maupun profesional berkualitas (academically and professionally qualified). Hal ini ditandai 
oleh kesesuaian kebutuhan dan kualifikasi SDM dengan visi dan misi UKWMS 

Terakhir, karakteristik kelima yang menunjukkan kepemimpinan bidang penelitian 
UKWMS adalah interdisipliner. Karakteristik kelima ini diukur dari program-program 
penelitian yang melibatkan berbagai bidang keilmuan di lingkungan UKWMS. Program-
program ini dapat membangun kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional bahwa 
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penelitian dan sistem pendukungnya di UKWMS benar-benar dapat menjadi contoh bagi 
universitas-universitas lain dalam mewujudkan sistem dan proses yang akuntabel, transparan, 
dinamis dan fleksibel, berorientasi ke masa depan, beretika, dan antisipatif pada tantangan 
keilmuan dan profesi. Proses ini juga tidak terlepas dari tegaknya penjaminan mutu dan 
sertifikasi maupun akreditasi di setiap proses penelitian yang berjalan di UKWMS, yang 
diakui oleh dunia internasional. Lebih daripada itu, kepercayaan yang dibangun UKWMS 
diwujudkan melalui suatu sistem, logika, dan proses penelitian yang memungkinkan civitas 
akademika berproses dari memahami, merasakan, menjalani, memegang teguh nilai-nilai 
kebaikan (etika dan integritas), mengagungkan nilai kebijaksanaan sebagai cendekiawan 
UKWMS yang memiliki pengikut secara keilmuan baik secara nasional maupun di dunia 
internasional. 

 
 
Gambar 1.3.     Pengejawantahan Program Penelitian UKWMS Ditandai Oleh 5 Karakteristik  
                           yang Harus Diwujudkan, Untuk Menjamin Tercapainya Kesejahteraan  
                           Keluarga menuju Bonum Commune di masyarakat. 

 

D. Dokumen Acuan dalam Penyusunan Rencana Induk Penelitian 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bertekad untuk mengemban visi untuk 

mewujudkan terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif dan berdampak positif 
bagi kehidupan sesama berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik. Hal 
tersebut dicapai melalui misi yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian 
dan pengembangan ilmu yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat dalam 
upaya menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni 
dan budaya, bermoral  terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki 
solidaritas yang tinggi, dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan 
yang lemah. Realisasi visi dan misi tersebut kemudian dituangkan dalam semboyan Non 
Scholae Sed Vitae Discimus (kita belajar bukan hanya demi ilmu pengetahuan, tetapi demi 
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kehidupan) dan secara popular dibuat tag line: A life improving university. 
Visi dan misi UKWMS di atas kemudian diturunkan dalam visi dan misi Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat. Visi LPPM UKWMS adalah “Lembaga yang mewadahi 
segala kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas 
akademika Unika Widya Mandala Surabaya”. Untuk melaksanakan hal tersebut maka misi 
LPPM UKWMS adalah “Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui proses sinergi, 
potensi setiap individu dari berbagai bidang ilmu, baik dari dalam maupun luar Universitas 
yang diwujudkan dalam kegiatan penelitian serta pemberdayaan masyarakat”. 

Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan 
sebagaimana seharusnya maka RIP LPPM UKWMS 2016-2026 disusun dengan mengacu 
kepada berbagai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional, 
kementerian, dan universitas. Beberapa perundang-undangan dan peraturan yang menjadi 
acuan dalam penyusunan RIP di antaranya adalah: 
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, Pengembangan, 

dan Penerapan Ilmu Pengetauan dan Teknologi; 
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri 

sebagai Badan Hukum; 
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 2017-

2045 
8. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya tahun 2012; 
9. Rencana Induk Pengembangan UKWMS 2011-2025; 
10. Rencana Strategis UKWMS Tahun 2015-2020; dan 
11. Dokumen Corporate Culture UKWMS. 
  



Rencana Induk Penelitian UKWMS 2016 – 2026   Halaman        10 

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN 
 

A. Visi dan Misi 
Visi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) adalah:   
"Terbentuknya komunitas akademik yang reflektif dan kreatif serta dilandasi oleh nilai-nilai 
Pancasila dan prinsip-prinsip agama Katolik.” 

 
Misi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) adalah:   
“Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang profesional, 
menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral terbuka terhadap 
perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi dengan memperhatikan 
pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah”. 

 
Semboyan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) adalah: 
Non Scholae Sed Vitae Discimus (kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan, tetapi demi 
kehidupan). 
 
Mengacu pada Visi dan Misi UKWMS ini maka dirumuskan Visi dan Misi Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Adapun Visi LPPM adalah:    
“Lembaga yang mewadahi segala kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 
dilaksanakan oleh civitas akademika Unika Widya Mandala Surabaya”. 
sedangkan Misi LPPM adalah:    
“Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui proses sinergi, potensi setiap individu 
dari berbagai bidang ilmu, baik dari dalam maupun luar Universitas yang diwujudkan dalam 
kegiatan penelitian serta pemberdayaan masyarakat”.   
 

B. Analisis Kondisi Saat Ini 
1).     Riwayat Perkembangan UKWMS 

UKWMS didirikan pada tanggal 4 Januari 1960 oleh Yayasan Widya Mandala 
berdasarkan atas Surat Keputusan No. 001/Ja/Sek/60 dan disahkan oleh notaris Anwar 
Mahajudin dengan akta No. 42/1960. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait tenaga 
sarjana S1 yang profesional, telah dicapai pengembangan universitas sehingga memiliki 23 
program studi dan 12 fakultas serta satu Sekolah Pascasarjana. Program studi yang ada 
meliputi juga program studi profesi disajikan pada Tabel 2.1. 

Untuk mengelola seluruh fakultas beserta jurusan-jurusannya, pusat, biro, lembaga, 
perpustakaan, dan sistem-sistem pendukung lainnya diperlukan SDM yang memadai. Data 
pada 2015/2016 menunjukkan bahwa UKWMS memiliki 316 staf akademik tetap (dengan 7 
orang berpendidikan S1, 221 orang berpendidikan Master/Sp1, 80 orang berpendidikan 
doktor/Sp2, dan 8 orang berpendidikan S1-Profesi) serta 163 tenaga kependidikan tetap. 
Sumber daya manusia di UKWMS terbesar masih berada dalam usia produktif (usia 40–50 
tahun). Hal ini merupakan aset penting dalam mewujudkan Renstra UKWMS 2016-2021. 
Salah satu hal yang masih memerlukan perbaikan adalah, perbaruan peta sumber daya  dosen  
yang  lebih  baik mengingat profil sumber daya manusia UKWMS pada periode 2015/2016 
menunjukkan 23 orang menjabat Guru Besar, 45 orang menjabat Lektor Kepala, 76 orang 
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menjabat Lektor, 36 orang menjabat Asisten Ahli, dan 128 tenaga pengajar yang tampak lebih 
dominan daripada yang lainnya. Tenaga pengajar tidak dapat dilibatkan secara penuh dalam 
kegiatan penelitian. Dalam upaya pengembangannya, UKWMS telah memperoleh berbagai 
hibah kompetisi yaitu SEMI QUE, TPSDP, PHK A1, A2, A3, I-MHERE, PHK-I, Hibah Soft 
Skills, dan Hibah Penguatan   Lembaga   Penelitian, Hibah   Kantor   Urusan   Internasional,   
Hibah   Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual. Hibah penelitian berkembang pada 
periode 2012-2016 melalui penerimaan The World Academic Science, Tanoto Foundation, 
Yayasan Yap Tiam   Hap, Wahana   Visi, East   Asia   Development   Network (EADN), 
International Foundation Science (IFS). Kerjasama dengan industri juga memberikan 
pendanaan penelitian dari PT HRL International, PT HM Sampurna, PT Sarana, PT Unilever. 

 
Tabel 2.1. Fakultas dan Program Studi di UKWMS 

N
o. 

Fakultas Jurusan Program Studi 

1 
Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan 

a. Jurusan Pendidikan Bahasa 
Inggris 
dan Seni (1961) 

b. Jurusan Pendidikan MIPA 
(1962) 

a. Pendidikan Bahasa Inggris 
b. Pendidikan Fisika 
c. Pendidikan Usia Dini 

(2016) 

2 Bisnis 
a. Jurusan Manajemen (1965) 
b. Jurusan Akuntansi (1985) 

a. Manajemen 
b. Akuntansi 
c. D3 Akuntansi 

3 Farmasi (1964) - 
a. Farmasi 
b. Profesi Apoteker 

4 
Teknologi 
Pertanian 

Jurusan  Teknologi  Pangan  dan  
Gizi 
(1986) 

 Teknologi Pangan 

5 Teknik 
a. Jurusan Teknik Elektro (1982) 
b. Jurusan Teknik Kimia (1986)  
c. Jurusan Teknik Industri (1997) 

a. Teknik Kimia 
b. Teknik Elektro  
c. Teknik Industri 
d. Profesi Keinsinyuran 

6 Psikologi (1998) 

 

Psikologi 

7 Keperawatan (2006) 
a. Keperawatan 
b. Profesi Keperawatan 

8 Filsafat (2009)  Filsafat 

9 Kedokteran (2011) 
a. Pendidikan Dokter 
b. Profesi Dokter 

10 
Ilmu Komunikasi 
(2011) 

Ilmu Komunikasi 

11 Pascasarjana 
a. Master Bahasa Inggris 
b. Magister Manajemen  
c. S3 Manajemen 

12 
Kewirausahaan (06 
Okt 2016) 

- 

 
UKWMS memiliki visi untuk membentuk komunitas akademik yang reflektif dan 

kreatif serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip agama Katolik. 
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Sehubungan dengan perwujudan visi tersebut, mengacu pada PP No 19 tahun 2005 dan PP 
no.32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
keberhasilan pendidikan tinggi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya namun juga 
dilihat dari hasil penelitian ilmiah serta publikasinya yang dapat memberikan dampak nyata 
bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai 
hasil dan mutu sesuai dengan yang diharapkan, maka Lembaga Penelitian dan pengabdian 
kepada Masyarakat (LPPM) perlu dikelola dan dikembangkan secara sistematis dan 
berkelanjutan untuk mampu mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian yang berkualitas dan 
bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

Untuk mengimplementasikan visi tersebut, dibutuhkan arahan jangka panjang yang jelas 
dan terukur untuk memastikan UKWMS tetap berjalan sesuai dengan arah yang dikehendaki, 
khususnya dalam merespon lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan sukar 
diprediksi. Hasil pemetaan eksternal menunjukkan bahwa tingkat kompetisi antar institusi 
pendidikan tinggi semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, 
tuntutan pihak eksternal dan pemangku kepentingan (stakeholders) semakin tinggi atas 
kemampuan kerja lulusan, pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, serta sikap dan 
perilaku yang baik.  

Ditinjau dari pihak internal, dinamika perubahan mengarah pada kemajuan UKWMS 
yang mencakup prestasi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan terus bergulir. Namun 
demikian beberapa komponen penyelenggaraan Perguruan Tinggi harus terus dibenahi agar 
dapat mendukung pencapaian visi Universitas. Sebagai universitas yang telah berkarya lebih 
dari 50 tahun, capaian yang telah diraih selama ini dirasakan belum optimal. Pada saat ini 
UKWMS lebih berfokus pada dharma pendidikan dan pengajaran (teaching university). 
Namun demikian, masih perlu meningkatkan daya saing secara nasional dan internasional di 
bidang penelitian dan pengembangan ilmu (research university). 

 
2).     Tata Kelola 

Tata kelola LPPM UKWMS didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang 
meliputi: laboratorium, komputer, ruang diskusi, ruang rapat, dan ruang pelatihan. Saat ini 
komputer-komputer untuk mendukung penelitian telah terhubung dengan jaringan intranet dan 
internet. Bandwidth yang tersedia saat ini 125 Mbps untuk melayani seluruh kegiatan di 
lingkungan UKWMS. Kapasitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar memadai untuk 
menunjang keseluruhan tata kelola UKWMS termasuk LPPM. 

 Ketersediaan sarana prasarana juga didukung oleh adanya SDM yang meliputi 
reviewer, teknisi/laboran, dan tenaga administrasi. Namun demikian, masih diperlukan 
peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

Tata kelola keuangan juga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar 
operasional yang berlaku. Hal ini disebabkan ketidakdisiplinan berbagai pihak pada standar 
operasional dan perjanjian yang telah disepakati.  

 
3).     Capaian dan prestasi penelitian dan publikasi ilmiah 

Ditinjau dari perkembangan penelitian dan publikasi ilmiah selama tiga tahun terakhir 
(tahun 2013–2015), tampak bahwa prestasi tersebut secara umum tetap atau sedikit menurun 
karena beberapa hal seperti pertanggungjawaban hibah secara administrasi yang membenani, 
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baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitasnya. Publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh 
UKWMS, baik yang berskala nasional maupun internasional, meningkat dari tahun ke tahun. 
Menurut SCOPUS Index, UKWMS berada pada peringkat ke 41 di antara Perguruan Tinggi 
Indonesia yang berada di dalam daftar peringkat tersebut. Selain publikasi artikel di jurnal 
ilmiah, beberapa fakultas (Fakultas Filsafat, Farmasi, Teknologi Pertanian, Kedokteran, dan 
Teknik) telah menghasilkan 30 buku dengan ISBN lengkap dan dua bab di dalam buku lain. 
Selain itu, hasil penelitian yang telah memperoleh perlindungan Kekayaan Ilmiah sebanyak 8 
buah, yaitu 2 buah Hak Cipta dan 6 buah Paten sederhana. Terjadi peningkatan perolehan 
perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebanyak 11 buah paten dan 2 buah perlindungan 
Cipta melalui insentif penguatan Sentra kekayaan Intelektual dari 10 karya intelektual yang 
diajukan. Periode selanjutnya dirancang berkelanjutan guna menambah kekayaan intelektual. 
Sementara itu, sebanyak 203 artikel sejak diterbitkan oleh staf disitasi dengan nilai H-index 
39. Namun demikianm peningkatan kapasitas sumber daya, sarana penelitian, kerjasama 
penelitian dengan industri atau pihak luar, masih diperlukan jika dibandingkan dengan jumlah 
total dosen dan luaran yang dihasilkan. 

Secara umum, jumlah dosen yang melakukan penelitian menurun terutama pengusul 
untuk memperoleh dana desentralisasi. Pengusul dana internal relatif tetap, tetapi arah 
penelitian belum dapat dikerucutkan mengisi rencana induk penelitian (2012-2016). Program 
untuk meningkatkan pemahaman dosen terhadap arah dan fokus penelitian masih merupakan 
prioritas agar capaian penelitian dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai 
komunitas UKWMS. Dosen yang melakukan penelitian tersebut juga terus-menerus didorong 
untuk melibatkan mahasiswa, terutama dalam proses service learning sebagai bagian dari hilir 
penelitianm seperti yang telah dicontohkan model kegiatan pengabdian terpadu program 
Misereor. Perubahan paradigma integrasi tridarma juga didukung dengan perubahan Prosedur 
Operasional Standar (POS) tentang kegiatan pengabdian masyarakat terpadu, juga termasuk 
keterpaduan dengan kegiatan penelitian.  

Mengenai penggunaan fasilitas internet, UKWMS sudah lama memanfaatkan fasilitas 
internet, baik di kalangan mahasiswa, dosen, staf penunjang akademik, hingga staf pelaksana 
administrasi. Pada tahun 1990 telah dirintis pembangunan jaringan LAN (Local Area 
Network). Aktivitas menunjukkan frekuensi akses e-journal yang cukup tinggi dan seluruh 
dosen di fakultas memang memanfaatkan fasilitas tersebut, terlebih lagi karena dalam banyak 
aspek telah diberlakukan sistem daring (online) baik untuk kemahasiswaan, riset, dan kegiatan 
tridarma lainnya. Sebagai contoh, akses Proquest telah mencakup banyak bidang seperti 
bidang Pertanian, Seni, Biologi, Religi, dan Sosiologi. Selain itu, akses e-journal juga 
dilakukan di bidang Bisnis Informasi (ABI). Orientasi akses internet ke ABI tampak paling 
tinggi (3.485 dalam kurun waktu Januari-Mei 2011; dan sejumlah 9.978 di tahun 2010). 
Peningkatan fasilitas literatur semakin memperkaya koleksi perpustakaan UKWMS yang 
sejak 2014, ditandai dengan terjadi peningkatan tajam yaitu akses jurnal dan jurnal online dari 
nol pada tahun sebelum 2014 menjadi 4.792 jurnal online dan terus meningkat menjadi 5.373 
jurnal pada tahun 2015/2016. Sedang, peningkatan jumlah buku dan buku teks yang diakses 
relatif stabil pada rata-rata hampir 1.500 judul.  

Jumlah dosen yang ada di UKWMS sekitar 308 orang dan jumlah mahasiswa 7.026 
orang. Hal ini merupakan kekuatan untuk lebih meningkatkan kinerja penelitian sekaligus 
memberikan layanan pendidikan pendidikan tinggi di UKWMS. Keterlibatan mahasiswa 



Rencana Induk Penelitian UKWMS 2016 – 2026   Halaman        14 

dalam penelitian yang terintegrasi juga memberikan sumbangan yang signifikan. Profil kinerja 
publikasi UKWMS ditunjukkan dari sitasi dari publikasi yang telah dihasilkan oleh staf 
UKWMS. Sitasi untuk publikasi internasional dari dosen UKWMS diilustrasikan pada 
Gambar 2.1. 

 
 

Gambar 2.1. Capaian sitasi yang berasal dari Google Scholars  
 

Sejak tahun 2011 sebanyak 5.146 publikasi dihasilkan oleh staf UKWMS. Sebagai 
catatan, jumlah dosen UKWMS ialah 242 orang (per 2014) menghasilkan rata-rata per orang 
16,71 (data Google Scholars) dan h-index 33 dan minimal disitasi sebanyak 10 kali (i10-index 
sebesar 87). Publikasi hasil karya penelitian yang dilakukan oleh dosen UKWMS meliputi 
topik: pengolahan limbah, teknologi pengolahan pangan termasuk makanan untuk penderita 
atau penanggulangan penyakit diabetes mellitus, energi alternatif (bioethanol, hibrid energi 
surya dan listrik), dan obat-obatan termasuk obat tradisional yang mendukung pencapaian 
program Keluarga Sejahtera. Capaian fokus kajian sub tema diabetes mellitus dan energi 
alternatif masih mencapai 50-60% mengisi dan terkait dengan Renstra Penelitian 2011-2016. 
Masih diperlukan strategi untuk mendorong semakin besar jumlah dosen yang meneliti sesuai 
dengan agenda tahunan dalam renstra. Oleh karena itu, perpanjangan tema payung masih 
diperlukan untuk diikuti secara lebih aktif. Selain itu, dosen baru yang mengikuti prajabatan 
juga diwajibkan membuat road map karir masing-masing, Fakultas membuat road map dan 
universitas mensinkronkan dari road map tersebut sehingga terjadi satu gerak langkah yang 
meningkatkan percepatan mencapai pusat unggulan di UKWMS. Walaupun jumlah publikasi 
sudah memberikan hasil yang menjanjikan, namun jumlah publikasi tersebut dirasakan perlu 
untuk ditingkatkan. Kurangnya jumlah publikasi hasil-hasil penelitian di UKWMS disebabkan 
antara lain oleh kurangnya rangsangan untuk melakukan publikasi, khususnya dalam bentuk 
artikel di jurnal-jurnal internasional. Bagi banyak dosen, insentif hibah publikasi artikel di 
jurnal-jurnal internasional bukanlah tawaran yang selalu menarik mengingat adanya tawaran 
kegiatan-kegiatan lain yang seringkali bukan hanya lebih menguntungkan dari sisi 
pendapatan, melainkan juga lebih mudah untuk dicapai. Di luar itu, kecilnya jumlah publikasi 
hasil-hasil penelitian di UKWMS juga disebabkan oleh rendahnya kualitas penelitian yang 
dilakukan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional. 
Persoalan penguasaan bahasa, meskipun bukan merupakan penyebab utama, turut berperan 
sebagai salah satu kendala tambahan yang mengurangi minat dosen untuk mempublikasikan 
hasil-hasil penelitiannya. 
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Di samping sitasi hasil-hasil penelitian UKWMS yang masih rendah, pengelolaan hasil-
hasil penelitian menjadi buku yang diterbitkan oleh UKWMS Press sebagai academic 
publishing house (rumah penerbitan buku-buku akademik) perlu terus didorong melalui 
skema-skema pemandatan dan afirmatif. Pengelolaan hasil-hasil penelitian untuk 
dikembangkan menjadi kekayaan intelektual (KI) dengan sembilan domainnya, purwarupa 
(prototype), dan karya-karya yang dihilirkan baik melalui proses scaling up maupun scaling 
down juga memerlukan dorongan terus-menerus. Masih terbatasnya penghiliran hasil-hasil 
penelitian, baik yang berupa pengelolaan kekayaan intelektual (KI) maupun komersialisasi 
hasil-hasil penelitian, juga menjadi penyebab lain belum maksimalnya manfaat kegiatan-
kegiatan penelitian di UKWMS. Di samping itu, pengelolaan kekayaan intelektual sejak dari 
proses hulu hingga ke hilir belum dilakukan melalui satu pintu TLO (technology licensing 
office) dan TTO (technology transfer office) yang memungkinkan terjadinya proses umpan 
balik yang sistematik, yang menjadi inspirasi bagi pengembangan penelitian berikutnya.  
Rekomendasi kebijakan banyak dihasilkan, namun pengelolaan, pendokumentasian, dan 
evaluasi atas dampak rekomendasi tersebut di masyarakat belum secara terintegrasi dan 
terarah dilakukan melalui proses manajemen yang baik yang didukung oleh basis data yang 
handal. Luaran lain yang diperoleh dari hasil capaian dosen yang mendapatkan penghargaan 
dan juga hasil penelitian yaitu berupa kekayaan intelektual. Dari tahun 2012-2015, terdata 
raihan dosen UKWMS yang berupa kekayaan intelektual sejumlah 22 karya. 

Research flagship yang memuat topik-topik prioritas penelitian yang disepakati bersama 
telah tersedia namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Salah satu penyebab adalah 
belum terdapat ketegasan tentang bidang-bidang unggulan dan topik-topik apa saja yang 
merupakan prioritas penelitian untuk saat ini dan prioritas penelitian untuk masa depan sesuai 
tantangan-tantangan yang sedang dan hendak dihadapi. Kerangka pemikiran tentang sektor 
penopang teknologi masa depan di era kemajuan teknologi digital misalnya tentang 
kecerdasan buatan, mesin pembelajar (learning machine), robot, nanoteknologi, rekayasa 
hayati, pemetaan kekayaan alam dan biodiversitas serta pemikiran-pemikiran menuju ke 
penemuan dan keilmuan masa depan belum diintegrasikan dalam topik-topik penelitian yang 
penting untuk menopang keunggulan keilmuan dan kemanfaatan di masa depan bagi 
kemanusiaan.  Secara umum, kegiatan-kegiatan penelitian di UKWMS telah didasarkan pada 
prinsip-prinsip dan metode-metode ilmiah. Namun, harus diakui, masih sangat sulit untuk 
mengukur secara pasti sejauh mana kegiatan-kegiatan penelitian tersebut telah benar-benar 
memenuhi kaidah akademik dan etika akademik dan kemanusiaan serta kriteria-kriteria 
penjaminan mutu, baik yang menyangkut masukan penelitian, luaran penelitian, proses 
penelitian, maupun derajat kesempurnaan penelitian (degree of excellence). Oleh karena itu, 
manajemen etik dan penguatan integritas menjadi pangkal tolak pengembangan penelitian 
yang harus segera dikembangkan menjadi bagian budaya institusi.  Masih kurangnya 
kesadaran civitas akademika UKWMS dalam melaksanakan penjaminan mutu penelitian dan 
ditambah lemahnya penegakan aturan yang terkait menyebabkan implementasi penjaminan 
mutu penelitian di UKWMS tidak berjalan optimal. Terlebih, UKWMS belum memiliki unit 
khusus yang secara efektif bertanggung jawab melaksanakan penjaminan mutu dan integritas 
penelitian (Office of Research Integrity, ORI). UKWMS juga belum memiliki unit khusus 
yang bertanggung jawab memandu dan memfasilitasi proses ethical clearance dalam 
kegiatan-kegiatan penelitian, selain yang telah ada untuk bidang-bidang kesehatan dan 
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kedokteran yang telah diakui secara internasional.  
Meskipun jumlah kegiatan penelitian di UKWMS telah cukup besar, tetapi secara 

keseluruhan kegiatan-kegiatan penelitian tersebut belum menunjukkan kesinambungan seperti 
yang diharapkan. Kegiatan-kegiatan penelitian di UKWMS pada umumnya bersifat sporadis-
jangka pendek. Masih sangat sulit menemukan kegiatan penelitian di UKWMS yang memiliki 
horizon waktu panjang dengan peta arah pengembangan riset yang jelas. Hal ini tidak terlepas 
dari keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang menjadi masukan kegiatan-
kegiatan penelitian di UKWMS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2. Profil pendanaan kegiatan penelitian di UKWMS 
 

Keterbatasan sumber daya manusia untuk penelitian tersebut bukan semata-mata terletak 
pada terbatasnya jumlah dosen secara relatif terhadap jumlah mahasiswa S1, S2, S3, serta 
peneliti postdoktoral di UKWMS, melainkan juga kecilnya persentase dosen yang aktif 
melakukan kegiatan penelitian. Penyebabnya, antara lain adalah beban mengajar yang terlalu 
besar pada berbagai program studi di UKWMS, beban administratif sebagai pejabat struktural 
di lingkungan UKWMS, kesibukan akademis sebagai dosen tamu pada berbagai perguruan 
tinggi di luar UKWMS, dan kesibukan non akademis sebagai pejabat atau praktisi di luar 
lingkungan UKWMS yang tak memungkinkan para dosen UKWMS untuk mencurahkan 
perhatian dan waktu pada kegiatan penelitian. Penyebab lainnya adalah aturan kepegawaian 
dosen UKWMS yang longgar, yang masih memungkinkan seorang dosen di UKWMS untuk 
bertahan bahkan ketika yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan penelitian apa pun dalam 
jangka waktu yang lama dan ataupun tidak memberikan kontribusi akademik baik berupa 
publikasi, buku, kekayaan intelektual, purwarupa, teknologi dan karya yang diterapkan di 
masyarakat, rekomendasi kebijakan, ataupun karya-karya akademik lainnya yang bermanfaat. 
Sementara, keterbatasan sumber daya lain yang menjadi masukan kegiatan-kegiatan penelitian 
di UKWMS mencakup keterbatasan infrastruktur fisik dan lingkungan, keuangan, sistem 
informasi, dan kerjasama yang tidak saja menghambat pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
penelitian, tetapi juga semakin menurunkan motivasi dosen untuk aktif melakukan kegiatan 
penelitian.  Di samping itu, fragmentasi antar program studi dan dalam proses penelitian juga 
terjadi. Misalnya, belum terpetakannya keterkaitan antara Fakultas yang satu dengan yang lain 
di dalam UKWMS menyebabkan belum dihasilkannya penelitian yang terpadu dan sinergis. 
Oleh karena fragmentasi tersebut, maka proses manajemen yang dimulai dari perencanaan, 
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pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, serta pengembangan juga belum terjadi.  
Sejauh ini, masih sangat sulit untuk menemukan kegiatan penelitian dosen di UKWMS 

yang secara formal mencakup penelitian skripsi, tesis, atau disertasi mahasiswa sebagai bagian 
integral di dalamnya. Padahal, mahasiswa merupakan sumber daya yang sangat potensial 
untuk membantu mewujudkan kegiatan-kegiatan penelitian yang mempunyai horizon waktu 
panjang.  Pada kurun 2012-2016 terdapat kecenderungan kegiatan penelitian di UKWMS 
seperti disajikan dalam Gambar 2.2. 

Pada tahun 2015/2016 terdapat peningkatan jumlah penelitian dengan dana UKWMS 
dan swadana peneliti total 160 judul yang merupakan peningkatan secara gradual dari 78 judul 
pada tahun 2010. Demikian pula kegiatan penelitian yang diperoleh dari Kementerian yang 
menaungi Pendidikan Tinggi (dulu Kementerian Pendidikan Nasional dan berubah di bawah 
naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan inggi) pada tahun 2015/16 sebanyak 
42 judul. Jumlah ini meningkat gradual dari 5 judul pada tahun 2010. Dana penelitian dari 
internasional juga menngkat secara kontinyu dari 1 judul menjadi 4 judul sejak tahun 2013. 
Namun, kegiatan penelitian yang didanai mitra dalam negeri di luar kementerian terkait 
pendidikan tinggi bersifat fluaktuatif berkisar 1–5 judul. Kontribusi kegiatan penelitian 
terbesar adalah Fakultas Teknik, Bisnis, dan Psikologi. 

Perolehan dana penelitian dari luar negeri sejak 2013/2014 telah mencapai 4 sumber 
dana meskipun yang dominan adalah dana internal UKWMS dan cenderung meningkat untuk 
membiayai penelitian di UKWMS. Hal ini menjadi penting bahwa keberlanjutan penelitian di 
UKWMS dapat dijamin. Jumlah program studi yang berkembang dan juga semakin lengkap 
untuk mencapai bidang utama penelitian Kesejahteraan di UKWMS diharapkan ke depan 
semakin baik. Dana dari luar negeri diperoleh staf dari Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Kedokteran. Total dana penelitian diperoleh dari 
luar pada 2014/2015 adalah Rp 2.268.300.000 dan dana internal mencapai hampir 2 M (Rp 
1.869.875.000). Secara keseluruhan total dana yang diperoleh dari luar UKWMS (DIKTI dan 
RISTEK) sebesar Rp 2.411.340.230. Jumlah dana ini belum termasuk anggaran penelitian 
yang didukung oleh Hibah PHK dan I-MHERE. Total dana penelitian dari internal UKWMS 
selama 3 tahun terakhir sebesar Rp 1.298.039.950. Dengan demikian total dana penelitian dari 
luar UKWMS lebih dari 2 kali lipat dana penelitian yang bersumber dari UKWMS. 

Perkembangan prolehan dana penelitian UKWMS dari kurun 2012-2016 dapat dirinci 
lebih lanjut sebagai berikut. Penelitian UKWMS dana dari The World Academy of Science 
sebesar USD 13.000 (tiga belas ribu) untuk mendanai penelitian energi alternatif dengan 
metode bio-jet. Penelitian dengan menggunakan dana International Science Foundation 
sebesar USD 11.845 (sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima) untuk mendanai penelitian 
mengenai bio-adsorben dalam menangani limbah logam berat. Hibah AINEC Research Award 
(Perhimpunan Ners) untuk penelitian metode pembelajaran di institusi pendidikan 
keperawatan. Penelitian dengan dana internal UKWMS terutama untuk mengembangkan 
keilmuan di masing-masing fakultas dan juga penelitian interdisipliner di LPPM dan Pusat 
penelitian di lingkungan LPPM. Keterlibatan jumlah dosen dalam penelitian masih 
digolongkan dalam taraf perlu peningkatan. Penelitian tentang pendidikan dari Tanoto 
Foundation mencapai USD 5.500 (lima ribu lima ratus). Penelitian dari Kementerian Ristek, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mencapai rata- rata Rp 700 juta per tahun dari kurun waktu 
2012 (750 juta dan 1.520 juta pada tahun 2015). Penelitian di bidang kedokteran memperoleh 
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pendanaan selain dari internal UKWMS berasal dari Risbiniptekdok Rp 136.599.100. Ini 
merupakan kekuatan UKWMS dalam melanjutkan kinerja penelitian di masamendatang. Oleh 
karena itu, pembenahan kapasitas penelitian dan publikasi menjadi penting agar semakin 
meningkatkan capaian penelitian UKWMS. Hasil penelitian yang telah ditindak lanjut dengan 
industri meliputi penelitian tentang pengolahan limbah cair industri PT Hartono Istana 
Teknologi, Kudus yang mendanai penelitian sebesar Rp 210.000.000. Contoh lain mengenai 
hal tersebut di UKWMS adalah kegiatan penelitian bersama dengan PT. HRL International 
yang mendanai penelitian di Pusat Penelitian Obat Tradisional UKWMS Rp 71.000.000. 
NTUST (National Taiwan University of Science and Technology) melalui pengiriman studi 
dan berlanjut dengan program penelitian bersama dengan sharing dana selama tiga tahun dan 
melalui NTUST UKWMS mendapat hibah setara dengan Rp 16.411.924.000. 
3).     Kerja Sama 
UKWMS selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penelitian, oleh karenanya UKWMS 
menjalin kerjasama dengan pihak luar, baik dengan sesama perguruan tinggi, instansi 
pemerintah, maupun lembaga non pemerintah. Kerjasama yang terjalin tersebut dapat 
merupakan kerjasama di tingkat unversitas, fakultas/ program studi, maupun tingkat lembaga/ 
pusat. Kerjasama yang telah dilakukan antara lain berpartisipasi di dalam paguyuban LPPM 
PTS Surabaya. Melalui paguyuban tersebut, setiap tahun diadakan pelatihan penyusunan 
proposal penelitian dengan nara sumber reviewer nasional dan lokal. Juga melakukan jejaring 
dengan mitra atau perhimpunan dari Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur sehingga antar 
LPPM juga dapat bersinergi yang memberikan penelitian secara lebih komprehensif untuk 
kepentingan provinsi. Kegiatan bersinergi antar LPPM dengan berbagai pemangku 
kepentingan yang relevan. Hal ini diperlukan terutama kegiatan perguruan tinggi bukan semata 
untuk perguruan tinggi terkait, tetapi juga lebih memberi daya ungkit manfaat kepada 
masyarakat, minimal masyarakat terdekat atau terkait dengan bidang kajian. Di samping hal 
yang telah disebut di atas, kerjasama dengan NTUST juga telah memberikan konribusi besar 
dalam perkembangan penelitian di UKWMS. Dari tahun akademik 2011/2012 s/d tahun 
akademik 2015/2016 UKWMS telah menjalin 129 kerjasama dengan berbagai lembaga dari 
dalam negeri dan 42 kerjasama internasional. Upaya pengembangan kerjasama nampak dari 
meningkatnya jumlah kerjasama aktif yang terjalin dalam setiap tahun akademik. Tabel 2.3 
berikut menunjukkan profil kerjasama UKWMS secara nasional dan internasional. 
 
C. Lembaga Penelitian 

Berdasarkan struktur organisasi UKWMS serta organisasi dan tata kelola UKWMS 
tersebut, Lembaga penelitian di UKWMS dikembangkan sebagaimana Gambar 2.3. Struktur 
organisasi tersebut didasarkan pada SK Yayasan No 049/YWM/E/1993; SK Yayasan No. 
014/YWM/H/1998 dan SK Rektor No. 0395/WM01/E/1998; Surat Rektor No. 0103 s.d. 
0105/WM01/E/2001; SK Yayasan No. 047/YWM/H/2004, dimana LPPM membawahi 3 
pusat, yaitu Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT), Pusat Penelitian Pangan dan Gizi 
(PPPG), dan Pusat Pengembangan Pendidikan Masyarakat (PPPM) yang berada di bawah 
koordinasi Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
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Gambar 2.3. Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
UKWMS 
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D. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman  
Berdasarkan dari pemaparan kondisi terkini mengenai UKWMS maka dapat dirumuskan analisa SWOT dari UKWMS adalah sebagai 
berikut: 

STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITY THREATS 
a. Dosen proaktif untuk menulis proposal 

penelitian dan melaksanakan penelitian 
dengan sumber dana internal, 
RISTEKDIKTI, ataupun dana eksternal. 

b. Fakultas dan prodi mendukung sarana dan 
prasarana kegiatan penelitian.  

c. UKWMS telah memiliki pusat unggulan 
IPTEK Perguruan Tinggi yaitu Pusat 
Penelitian Obat Tradisional (PPOT), 
Pusat Penelitian Pangan dan Gizi (PPPG), 
dan Pusat Pengembangan Pendidikan 
Masyarakat (P3M). 

d. Jumlah perolehan dana penelitian 
eksternal meningkat dalam 3 tahun 
terakhir (2013-2016). 

e. Jumlah publikasi nasional terakreditasi 
dan internasional bereputasi meningkat 
dalam 3 tahun terakhir. 

f. Tersedia pelatihan berkala untuk 
meningkatkan kemampuan dosen dalam 
penulisan jurnal internasional bereputasi 
termasuk mengelola referensi. 

g. Tersedia skema penelitian dana internal 
yang mewadahi berbagai jenis penelitian. 

a. Keterlibatan dosen dalam 
penelitian dan publikasi 
ilmiah belum merata. 

b. Tata kelola LPPM kurang 
didukung oleh sumber 
daya (SDM, sistem, 
teknologi, dan keuangan) 
yang memadai. 

c. Pengelolaan sistem 
hilirisasi hasil penelitian 
belum optimal. 

a. Ada kesempatan untuk 
memperoleh dana penelitian 
eksternal dari pemerintah 
maupun swasta baik dalam 
dan luar negeri. 

b. Ada kesempatan dengan 
institusi lain baik dalam dan 
luar negeri untuk 
melaksanakan penelitian 
bersama. 

c. Ada kesempatan untuk 
melakukan kerja sama dengan 
pemerintah, masyarakat dan 
industri sebagai upaya 
hilirisasi hasil penelitian. 

 

a. Tingkat kompetisi untuk 
mendapatkan dana penelitian 
semakin ketat. 

b. Semakin banyak Perguruan 
Tinggi lain yang telah memiliki 
program kerja, tata kelola, dan 
sarana prasarana penelitian 
yang lebih kompetitif. 



Rencana Induk Penelitian UKWMS 2016 – 2026   Halaman        21 

STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITY THREATS 
h. UKWMS telah menjalin kerjasama 

dengan instansi pemerintah dan swasta, 
media massa, serta perguruan tinggi di 
dalam maupun di luar negeri. 

i. Fakultas dan Prodi memiliki payung 
penelitian lengkap dengan peta jalan. 

j. LPPM UKWMS telah memiliki sistem 
penjaminan mutu. 

k. Telah dihasilkan Kekayaan Intelektual 
dalam bentuk patent dan hak cipta sebagai 
hilirisasi kegiatan penelitian.  
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BAB III GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN UKWMS 
 

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 
Tujuan dan sasaran pelaksanaan RIP UKWMS mengacu kepada visi misi LPPM sebagai 

berikut: 
 
Visi LPPM    
“Lembaga yang mewadahi segala kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang dilaksanakan oleh sivitas akademika Unika Widya Mandala 
Surabaya”. 
 

         Misi LPPM  
“Meningkatkan mutu kehidupan masyarakat melalui proses sinergi, potensi setiap 
individu dari berbagai bidang ilmu, baik dari dalam maupun luar Universitas yang 
diwujudkan dalam kegiatan penelitian serta pemberdayaan masyarakat”.   

 
Untuk mewujudkan visi/misi tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang 

dirumuskan dalam Rencana Induk Penelitian UKWMS 2016-2026 dengan tujuan mendorong 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kepentingan keluarga, 
bangsa, negara dan kemanusiaan sehingga terwujud kesejahteraan keluarga yang 
berkelanjutan menuju kebaikan bersama (bonum commune). Selanjutnya untuk mencapai 
tujuan penelitian yang disebutkan di atas, dan sesuai dengan RIP UKWMS 2016 – 2026, maka 
sasaran RIP adalah sebagai berikut: 
1. Merancang prioritas strategis tema-tema dan skema penelitian sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki; 
2. Meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat untuk mencapai bonum commune; 
3. Meningkatkan inovasi IPTEK yang bermanfaat bagi bonum commune; 
4. Mengembangkan budaya penelitian interdisipliner di lingkungan universitas; 
5. Menjaga kearifan lokal dalam bidang teknologi lewat pusat unggulan yang telah ada 
6. Meningkatkan kualitas penelitian melalui tema penelitian yang sudah ditekuni secara 

berkelanjutan dan tema unggulan melalui pusat unggulan perguruan tinggi; 
7. Meningkatkan kuantitas penelitian khususnya yang melibatkan pihak eksternal. 
   

B. Strategi dan Kebijakan 
1. Peta Strategi Pengembangan Penelitian Di UKWMS 

Pendekatan manajemen sistem melalui masukan (input), proses, dan keluaran (output) 
digunakan untuk merumuskan Strategi dan Kebijakan UKWMS dalam mewujudkan visi dan 
misi serta tujuan dan sasaran penelitian seperti dituangkan dalam Gambar 3.1 berikut. 

 
2. Formulasi Strategi Pengembangan Penelitian UKWMS 
 

Mengacu pada peta strategi pengembangan dan berdasarkan analisis SWOT bidang 
penelitian, maka dirumuskan strategi pengembangan bidang penelitian sebagai berikut: 

1. Optimalisasi sistem penjaminan mutu dalam tata kelola SDM, administrasi, dan 
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keuangan. 
2. Meningkatkan partisipasi Dosen dalam kegiatan penelitian yang didanai pihak 

eksternal baik dari pemerintah maupun swasta dengan cara pemberian insentif dan 
penghargaan. 

3. Memfasilitasi forum untuk mengondisikan pembentukan tim penelitian berdasarkan 
tema-tema penelitian unggulan, minat dan kompetensi. 

4. Mendorong terbentuknya sentra hilirisasi hasil penelitian misalnya pembentukan 
inkubator bisnis dan sentra KI. 

Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kelompok profesional, pemerintah, 
masyarakat, dan industri. 

Gambar 3.1. Peta strategi pengembangan penelitian UKWMS 2016-2026 
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BAB IV SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA 
 

A. Sasaran dan Program Strategis 
  RIP UKWMS tahun 2016-2026 didesain untuk: (1) merancang prioritas strategis 

tema-tema dan skema penelitian, (2) meningkatkan kualitas penelitian yang bermanfaat 
untuk memajukan kesejahteraan keluarga berkelanjutan demi terciptanya bonum 
commune, (3) meningkatkan inovasi IPTEK yang bermanfaat, (4) mengembangkan 
budaya penelitian interdisipliner di lingkungan universitas, dan (5) meningkatkan 
kuantitas dan kualitas penelitian yang melibatkan pihak eksternal. Sejalan dengan desain 
penelitian tersebut diatas, RIP UKWMS menetapkan tema “Kesejahteraan Keluarga 
Berkelanjutan Demi Terwujudnya Bonum Commune”.  

UKWMS mencanangkan rancangan masyarakat sejahtera melalui kegiatan 
Tridharma perguruan tinggi yang berlandaskan standar nasional perguruan tinggi. Seluruh 
kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat merupakan serangkaian 
rantai kegiatan yang membentuk siklus hingga mencapai keluarga sejahtera berkelanjutan 
untuk mewujudkan bonum commune. Berdasarkan tema tersebut, maka penelitian yang 
dilaksanakan di UKWMS diarahkan untuk (1) Kemandirian Pangan, (2) Energi baru dan 
terbarukan, (3) Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat, (4) Teknologi Informasi dan 
Komunikasi, (5) Material Maju, (6) Penanggulangan kebencanaan, dan (7) Sosial, Humaniora, 
Pendidikan, Seni dan Budaya. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1 Ketujuh Bidang Penelitian dalam RIP UKWMS Periode 2016 – 2026. 

B. Indikator Kinerja 
  RIP UKWMS 2016-2026 merupakan landasan bagi penyusunan Rencana Program 

Strategis Bidang Penelitian bagi unit-unit di lingkungan UKWMS. Rencana Program Strategis 
(Renstra) merupakan penjabaran RIP UKWMS yang disertai dengan indikator kinerja dan 
target capaian. Mengacu pada berbagai peraturan yang ada, maka ditetapkanlah Indikator 
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Kinerja Penelitian UKWMS sebagai berikut: 
1. Proporsi sumber daya peneliti baik para dosen, peneliti internal UKWMS, atau peneliti 

internasional, baik yang memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional), NIDK 
(Nomor Induk Dosen Khusus), maupun NIK (Nomor Induk Kerja). 

2. Jumlah pendanaan penelitian baik yang berasal dari dana internal dan eksternal. 
3. Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional bereputasi. 
4. Jumlah pemakalah dalam forum ilmiah atau pembicara utama dalam forum ilmiah di 

tingkat nasional, regional, dan internasional, 
5. Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) yang dihasilkan baik berupa Paten, Paten Sederhana, 

Hak Cipta, Rahasia Dagang, dan Desain Produk Industri. 
6. Jumlah Teknologi Tepat Guna, Model/ Purwarupa, Desain/ Karya Seni, Rekayasa 

Sosial,  
 

C. Tema Penelitian Unggulan 
Untuk Periode 2016-2026 setiap penelitian yang dilakukan di UKWMS ditujukan untuk 
meningkatkan pencapaian Kesejahteraan Keluarga Berkelanjutan untuk mewujudkan bonum 
commune di masyarakat dan difokuskan pada tujuh (7) tema penelitian unggulan yaitu: 1) 
Kemandirian Pangan, 2) Energi baru dan terbarukan, 3) Teknologi Kesehatan dan 
Pengembangan Obat, 4) Teknologi Informasi dan Komunikasi, 5) Material Maju, 6) 
Penanggulangan kebencanaan, serta 7) Sosial, Humaniora, Seni dan Budaya. Pembentukan 
bidang ini sesuai dengan arah pembangunan Indonesia, yang tercantum dalam Rencana Induk 
Riset Nasional 2015 – 2045. Kriteria untuk menentukan tema-tema riset unggulan UKWMS 
ini antara lain: 1) track record keahlian dan penelitian di UKWMS selama periode pelaksanaan 
Rencana Induk Penelitian 2012-2016 yang berfokus pada kesejahteraan keluarga; 2) peran 
yang sangat strategis dari tema-tema tersebut dalam mewujudkan bonum commune; 3) 
dukungan dari pihak mitra (industri, pemerintah, dan masyarakat) yang saling menguntungkan 
dan berkelanjutan; 4) peluang yang besar untuk mengembangkan tema-tema riset tersebut 
menjadi tema-tema penelitian strategis.  
 Tema-tema penelitian unggulan UKWMS periode 2016-2026 sebagaimana disebut di 
atas sesuai dengan Prioritas Riset UKWMS yang diarahkan pada “Pembentukan Kebaikan 
Bersama (Bonum Commune)” di dalam masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Statuta 
UKWMS 2016 yang menekankan dampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama 
terutama untuk kaum yang lemah dan terpinggirkan (option for the poor). Tujuh tema 
penelitian unggulan ini lahir menanggapi situasi kontekstual yaitu kemajuan sains dan 
teknologi digital yang menjadi penggerak kemajuan di bidang energi, kesehatan dan obat, 
teknologi informasi dan material maju. Namun demikian, dari segi berbeda, persoalan-
persoalan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial masih terus ada, walaupun 
memiliki kecenderungan yang terus menurun. Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi 
ialah kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi seperti curah hujan yang sangat 
tinggi, banjir, tanah longsor, yang meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat lokal 
sesungguhnya memiliki pengetahuan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang hadir dari 
zaman ke zaman. Kearifan lokal dalam berbagai bidang seperti kebencanaan, kesehatan, 
lingkungan, energi, pendidikan ini masih perlu terus digali dan disistematisasi sehingga bisa 
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lebih optimal dikembangkan dan didiseminasikan. 
 Tema-tema penelitian unggulan dalam RIP 2016-2026 UKWMS ini berbasis tiga 
kerangka riset yaitu penguatan riset dasar atau fundamental, percepatan riset-riset terapan dan 
pengembangan riset eksploratif. Pertama, penguatan riset dasar atau fundamental ini terkait 
dengan teori-teori di berbagai bidang ilmu yang berguna mewujudkan bonum commune. 
Kedua, pengembangan riset untuk diimplementasikan bersama pemerintah, masyarakat dan 
industri di semua bidang (riset terapan). Ketiga, pengembangan riset terutama yang telah 
dirintis sebelumnya seperti di bidang pangan dan obat tradisional, energi terbarukan, material 
maju, kesehatan (riset pengembangan). 

 
 
Gambar 4.2 Tiga Kerangka Riset Yang Menyokong Tema-Tema Penelitian 
Unggulan 
 

 
Berdasarkan kriteria dan landasan yang telah disebut di atas, ditetapkan tujuh 
penelitian unggulan UKWMS periode 2016-2026. Tema-tema ini merupakan 
satu kesatuan bukan tema-tema yang terpisah satu sama lain sehingga 
dimungkinkan penelitian yang interdisipliner dan multidisipliner. Tema-tema 
penelitian unggulan UKWMS ini masing-masing dibagi dalam sub-sub tema 
penelitian seperti dapat dilihat pada tabel 4.2 Setidaknya ada dua isu utama yang 
memunculkan tema-tema dan sub-sub tema penelitian unggulan UKWMS 

2 ISU UTAMA` 
 

 Kesiapan teknologi bagi 
Indonesia di bidang energi, 
kesehatan, teknologi informasi 
dan material maju, menghadapi 
kemajuan sains dan era digital. 
 

 Kesiapan masyarakat dan 
dimensi kemanusiaan dalam 
menghadapi kemajuan teknologi. 

7 TEMA UNGGULAN 
 

 Kemandirian Pangan,  
 Energi baru dan terbarukan,  
 Teknologi Kesehatan dan 

Pengembangan Obat, 
 Teknologi Informasi dan 

Komunikasi,  
 Material Maju, 
 Penanggulangan kebencanaan 

 Sosial, Humaniora, Seni dan 
Budaya 
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UKWMS yaitu: Pertama, perlunya kesiapan teknologi bagi Indonesia dalam 
menghadapi kemajuan sains dan teknologi digital di bidang energi, kesehatan, 
teknologi informasi dan material maju. Kedua, kesiapan masyarakat dan dimensi 
kemanusiaan yang tidak boleh ditinggalkan dalam menghadapi kemajuan 
teknologi. Dimensi kemanusiaan yang utuh perlu diupayakan melalui 
pengembangan riset di bidang kearifan lokal, penanggulangan bencana, 
pendidikan karakter, kewirausahaan, seni, kota cerdas, dll. 
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Tabel 4.3 Tema Dan Sub-Tema Penelitian Unggulan UKWMS 2016-2026 

No. Tema Sub-tema 

1. 
Kemandiria
n Pangan 

a. Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal, 
b. Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian (Desain Produk Ergonomis, 

Produk Inovatif) 

2. 
Energi baru 
dan 
terbarukan 

a. Rancang bangun dan pengembangan teknologi PLT Mikrohidro, PLT bayu, 
PLT surya, Biofuel, Bio massa; 

b. Pengembangan teknologi substitusi bahan bakar (briket bio massa, biogas); 
c. Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial untuk pemanfaatan dan 

pengembangan energi baru dan terbarukan 

3. 

Teknologi 
Kesehatan 
dan 
Pengemban
gan Obat 

a. Teknologi Alat Kesehatan & Diagnosis: a) Pengembangan in vivo diagnostic 
(IVD) untuk deteksi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif (big data 
mining),  

b. Pengembangan alat elektromedik 
c. Teknologi kemandirian bahan baku obat: a) Pengembangan fitofarmaka 

berbasis sumber daya lokal, b) Bahan baku obat kimia (teknologi 
penghantaran obat), c) Saintifikasi produk herbal dan teknologi produksi 
pigmen alami. 

4. Teknologi 
Informasi 
dan 
Komunikasi 

a. Pengembangan Sistem/ Platform Berbasis Open Source: a) Sistem TIK E-
commerce / e-business, b) E-education, c) Framework/ platform industry 
kreatif dan kontrol 

b. Teknologi Untuk Peningkatan Konten TIK: a) Teknologi dan konten untuk 
data informasi geospasial dan inderaja (GPS, Sensor Kontrol Telemetry, 
Internet of Things), b) Pengembangan teknologi big data 

c. Teknologi Piranti TIK Dan Pendukung TIK: a) Piranti TIK untuk customer 
premises equipment (CPE); b) Kebijakan dan sosial humaniora pendukung 
TIK; c) Penyiaran multimedia berbasis digital 

5. Material 
Maju  

a. Pengembangan material yang menunjang sektor obat dan pangan (pore 
forming agent; katalisator & bio katalisator (enzim); Pigmen; Material 
struktur alternatif; Komposit; dan Polimer;  

b. Pengembangan material kesehatan (terapi dan pengobatan, alat bantu 
diagnosa, alat bantu kesehatan) 

c. Pengembangan material lingkungan khususnya untuk tata kelola pengolahan 
limbah. 

6. Penanggu-
langan 
kebencana-
an 

a. Tanggap darurat;  
b. Rehabilitasi Pasca Bencana;  
c. Pencegahan & kesiapsiagaan;  
d. Mitigasi pengurangan resiko bencana 

7. Sosial, 
Humaniora, 
Seni dan 
Budaya 

a. Kearifan lokal;  
b. Indigenious studies; 
c. Kajian Penguatan Modal Sosial;  
d. Kewirausahaan, koperasi dan UMKM;  
e. Pendidikan berkarakter & berdaya saing;  
f. Seni budaya pendukung pariwisata;  
g. Smart City (Kota Cerdas) 
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D. Indikator Kinerja Penelitian UKWMS 

No Jenis Luaran 
Indikator Keberhasilan 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 
Publikasi 
Ilmiah 

Internasional 28 30 32 35 39 43 47 52 57 63 
Nasional 
Terakreditasi 

12 12 12 14 14 17 20 25 32 38 

Lokal 30 35 40 45 50 56 63 70 78 86 

2 

Sebagai 
pemakalah 
dalam 
pertemuan 
ilmiah 

Internasional 14 18 24 23 23 25 27 29 32 35 

Nasional 13 19 15 14 14 19 23 28 34 40 

Lokal 20 25 31 37 44 50 57 70 77 84 

3 

Sebagai 
pembicara 
utama 
(Keynote 
Speaker) 
dalam 
pertemuan 
ilmiah 

Internasional - - 1 1 1 2 2 2 3 3 

Nasional 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 

Lokal 4 4 5 6 7 9 12 15 17 21 

4 
Visiting 
Lecturer 

Internasional 2 2 2 2 3 4 5 5 6 7 

5 
Kekayaan 
Intelektual 
(KI) 

Hak Cipta 5 5 10 15 20 25 33 41 50 60 

Desain Industri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Merek           
Indikasi 
Geografis 

          

Desain tata 
letak sirkuit 
terpadu 

          

Rahasia 
dagang 

          

Perlindungan 
Varietas 
Tanaman 

          

Paten           

6 Teknologi Tepat Guna 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 
Model/Prototype/Desain/Karya 
seni/Rekayasa Sosial 

2 2 3 4 4 4 5 6 7 8 

8 Buku Ajar (ISBN) 4 3 3 3 7 8 8 9 11 14 

9 
Laporan penelitian yang tidak 
dipublikasikan 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 

Jumlah 
Dana 
Kerjasama 
Penelitian 

Internasional - - 1 1 2 2 3 3 4 4 

Nasional 4 4 5 5 5 6 6 7 7 9 

Lokal 4 4 5 4 3 4 4 5 5 6 

11 
Angka partisipasi dosen dalam 
penelitian * 

0,30 0,30 0,35 0,35 0,37 0,37 0,37 0,38 0,40 0,41 
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BAB V PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN 
 

A. Rencana Pendanaan Penelitian 
Dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan RIP 2016 – 2026, maka seluruh 

penelitian yang dilaksanakan di UKWMS telah didukung dengan ketersediaan sumber dana 
yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua (internal dan eksternal). Sumber 
dana internal adalah sejumlah uang yang tercantum dalam mata anggaran fakultas dan LPPM. 
Penggunaan dana internal ditujukan untuk kegiatan penelitian yang berasal dari dalam 
lingkungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Sementara itu, yang dimaksud 
dengan sumber dana eksternal adalah sejumlah uang yang berasal dari luar UKWMS (milik 
pemerintah/ negara, misalnya dana Kemenristek-Dikti atau LPDP maupun swasta - lembaga-
lembaga kerjasama). Dana eksternal diperuntukkan bagi kegiatan penelitian yang berasal dari 
luar lingkungan UKWMS dan yang secara kompetitif bisa memiliki potensi untuk didapatkan 
(misalnya melalui hibah ataupun kompetisi) oleh para peneliti UKWMS.  

Berdasar pada proses evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dalam kerangka 
mewujudkan kemandirian dana penelitian, maka kedua dana tersebut dikelola secara sistem 
klasterisasi. Pertama, LPPM melakukan klasterisasi peneliti dalam tiga wilayah berdasarkan 
dari produktivitas peneliti, yakni: peneliti muda (pemula), peneliti madya, dan peneliti unggul.  
Peneliti muda (pemula) adalah para peneliti yang memiliki produktivitas rendah, peneliti 
madya adalah para peneliti yang memiliki produktivitas sedang, dan peneliti unggul adalah 
para peneliti yang memiliki produktivitas tinggi. Setelah membentuk klasterisasi, dalam tahap 
berikutnya LPPM memberikan perlakukan yang berbeda pada masing-masing kluster 
tersebut. Bagi peneliti unggul, LPPM memberikan mandat. Tujuan pemberian mandat ini 
adalah untuk mengembangkan keunggulan institusi, sehingga fokus kajian institusi 
sebagaimana tertuang dalam rencana induk, rencana strategis, dan rencana operasional dapat 
diartikulasikan secara tepat. Bagi peneliti madya, LPPM akan menumbuhkembangkan budaya 
penelitian (proses kulturisasi) secara kompetitif. Beberapa bentuk yang sudah dan sedang 
berjalan adalah dalam bentuk hibah (PPPG dan PPOT). Sementara bagi peneliti muda 
(pemula), LPPM akan mengupayakan terbentuknya kompetensi dan budaya penelitian. 
Artikulasi dari perlakuan terhadap peneliti muda tersebut terwujud melalui hibah untuk dosen 
muda. 

Di samping pelaksanaan klasterisasi kepada para peneliti yang disertai dengan berbagai 
rancangan intervensi, LPPM secara aktif mengupayakan terwujudnya kemandirian dana 
penelitian dengan cara pembentukan pusat-pusat unggulan yang bersifat strategis dan 
profitable. Di samping pusat penelitian yang sudah ada (Pusat Penelitian Obat Tradisional 
(PPOT), Pusat Penelitian Pangan dan Gizi (PPPG), dan Pusat Pengembangan Pendidikan 
Masyarakat), beberapa pusat yang akan dibentuk adalah Clay Research Center (Pusat 
Penelitian Tanah Liat) dan Disaster Mitigation Center (Pusat Mitigasi Bencana). Upaya 
membentuk pusat yang baru ini didukung oleh beberapa peneliti unggul yang menjadi garda 
depan dalam menggerakkan pusat-pusat bentukan tersebut. Hambatan yang perlu dicarikan 
solusi alternatif adalah adanya tata kelola pendanaan yang buruk dan adanya kecenderungan 
untuk terfokus pada dharma pertama (pendidikan dan pengajaran). Dengan demikian, Dharma 
ke-2 (penelitian) dan ke-3 (pengabdian kepada masyarakat) belum dilakukan secara optimal 
(Gambar 5.1) 
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Gambar 5.1 Pengembangan Skema Untuk Pendanaan Penelitian 

 

B. Rencana Pelaksanaan Penelitian 
Dalam rangka menjamin kualitas dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan penelitian 

yang tercantum dalam RIP UKWMS 2016-2026, maka diperlukan pengembangan sistem 
penjaminan mutu yang mampu menjamin terselenggaranya perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan dan evaluasi sehingga setiap kegiatan penelitian yang berjalan juga dapat 
berkembang. Selain itu, pengembangan skema penelitian selalu dilakukan dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip: 

1) Bersesuaian dan mendukung visi dan misi UKWMS dengan nilai keutamaan: peduli, 
komit dan antusias (PEKA) yang dijabarkan dalam  Rencana Induk Pengembangan 
UKWMS 2011-2025, RIP Penelitian UKWMS 2016-2026, Rencana Strategis Penelitian 
dan Prioritas Riset UKWMS, 

2) Patuh secara legal, financial dan etis dalam kode etik perilaku, 
3) Bersinergi multidisiplin,  
4) Berkelanjutan, 
5) Selaras dengan proses penjaminan mutu. 

   Secara umum, pelaksanaan penelitian mengikuti prosedur operasional standar yang telah 
tersedia yaitu penawaran proposal, penerimaan proposal, review proposal, penentuan 
penerima dana, monitoring dan evaluasi, laporan akhir dan evaluasi kegiatan penelitian 
(Gambar 5.2). Semua tahapan proses dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1)   Penawaran proposal  

Penawaran proposal atau call for proposal dari penyandang dana menjadi awal dari 
kegiatan penelitian. Pengumuman jadwal penerimaan beserta panduan pembuatan 
proposal untuk menawarkan proposal tersebut dapat melalui LPPM atau langsung dari 
unit kerja ke seluruh dosen dan peneliti di lingkungan UKWMS. 
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2)    Penerimaan proposal 
      Proposal yang masuk dari dosen atau peneliti ke LPPM kemudian diproses lebih lanjut 

dengan mengirimkan proposal ke reviewer untuk ditelaah dan dinilai. 
3)   Proses telaah proposal 

       Proposal yang diterima LPPM beserta pedoman dan form penilaian dikirimkan kepada 
reviewer. Pedoman dan form penilaian yang diberikan pada setiap reviewer menjadi 
acuan bersama dalam menilai sebuah proposal. Saran-saran yang diberikan reviewer 
untuk perbaikan proposal harus ditindaklanjuti oleh pengusul dan dapat menjadi 
pertimbangan kelayakan atas usulan dana yang diajukan. 

4)    Penentuan penerima dana 
      Hasil penilaian proposal oleh reviewer menjadi pertimbangan dalam penentuan penerima 

dana penelitian. Setelah diperoleh keputusan, LPPM mengumumkan proposal yang 
diterima kepada pengusul, kemudian dilakukan penandatanganan kontrak penelitian.  

5)    Monitoring dan Evaluasi (Pengawasan) 
      Pelaksanaan penelitian oleh peneliti mengikuti hasil revisi reviewer terhadap rencana 

yang telah ditulis dalam proposal. Monitoring dan evaluasi (desk evaluation) dilakukan 
terhadap laporan kemajuan yang dibuat oleh peneliti.  

6)    Laporan akhir 
Laporan akhir yang berisi hasil penelitian yang sudah dikerjakan dan luaran penelitian 
yang dijanjikan dalam proposal harus dibuat oleh setiap peneliti pada akhir masa kontrak. 
Selain itu, peneliti berkewajiban menyiapkan materi untuk Gelar Karya (diseminasi hasil) 
yang diselenggarakan setiap tahun oleh LPPM bagi masyarakat umum. 

7)   Evaluasi kegiatan penelitian 
Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan setiap tahun melalui laporan kinerja penelitian 
yang dibuat oleh LPPM. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk 
pengembangan skema penelitian. 

  Tahapan proses yang telah dilakukan di atas kemudian dikaji secara menyeluruh untuk 
mengembangkan keseluruhan proses maupun pengembangan program-program yang dapat 
menjamin pencapaian indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam RIP UKWMS 2016-
2026. 

 

C. Penguatan Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Pra-Sarana Penelitian 
1. Penguatan Lembaga penelitian 

Proses peningkatan mutu, pengelolaan dan penguatan lembaga penelitian dimulai dengan 
penetapan standar mutu lewat SPMI (Standar Penjaminan Mutu Internal).  Dalam pengelolaan 
utuk meningkatkan mutu, dugunakan prinsip Perancanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian 
Pengembangan (PPEPP) sebagai implementasi dari penjaminan mutu.  PPEPP dimulai dengan 
penetapan standar mutu yang diharapkan dan pelaksanaan standar mutu tersebut, dilanjutkan 
dengan evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan terakhir peningkatan standar 
mutu penelitian. Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mengajak para peneliti di fakultas 
melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh LPPM ke setiap fakultas. Kegiatan sosialisasi 
tersebut diharapkan dapat mendorong ide-ide penelitian sambil menggalang umpan balik 
kebutuhan peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian yang ditekankan adalah 
penelitian unggulan UKWMS dengan tema utama bonum commune yang disesuaikan dengan 
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tema di masing-masing fakultas peneliti.  
 

 
 

Gambar 5.2 Alur Pelaksanaan Penelitian di UKWMS 
 

2. Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Penelitian 
Penguatan sumber daya manusia dalam bidang penelitian untuk mendukung 

keberhasilan RIP UKWMS 2016-2026 dilakukan melalui dengan meningkatkan keahlian dan 
kemampuan peneliti lewat kerjasama dengan Lembaga akademik maupun dengan Lembaga 
non-akademik. UKWMS melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian 
dan peningkatan mutu kerjasama secara massif, berkelanjutan dan terintegrasi. Dengan adanya 
sistem ini, maka sumber daya manusia dalam bidang penelitian dapat dikuatkan. 

Penguatan lain dari sumber daya penelitian agar dapat menjadi pusat unggulan yang 
berkualitas adalah penguatan dalam bidang etika dan integritas peneliti UKWMS sehingga 
dapat menghasilkan karya penelitian yang berkualitas, unggul dan bertanggung jawab demi 
tujuan pencapaian kesejahteraan keluarga berkelanjutan demi terwujudnya kebaikan bersama 
(bonum commune). Gambar 5.3 adalah ilustrasi keseluruhan pengembangan LPPM untuk 
mewujudkan bonum commune. 
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Gambar 5.3. Pencapaian terwujudnya bonum commune. 
 
3. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penelitian 
         Sarana dan prasarana penelitian ditinggkatkan melalui kerjasama penelitian, pengabdian 
dan kerjasama lain yang terstruktur. UKWMS bekerjasama untuk meningkatkan laboratorium 
inovasi dengan industri, laboratorium pengembangan dengan mitra industri, dan dengan 
pemerintah daerah melalui pemetaan bidang yang dapat menghasilkan sinergi dan strategi 
yang menguntungkan kedua belah pihak. 
         Pengembangan hasil penelitian dalam bentuk hilirisasi dilakukan melalui layanan satu 
pintu dengan pengembangan inkubator bisnis yang nantinya akan berbasis teknologi. Dalam 
inkubator tersebut akan terdapat banyak mitra mulai dari sistem perpajakan dan perencanaan 
bisnis, pengaturan ijin untuk komersialiasi, ilmu komunikasi dan manajemen dalam bidang 
pemasaran produk sehingga dapat mengakomodasi kemajuan sains maupun teknologi dengan 
cepat, tepat, dan efisien baik secara mandiri maupun dengan mantra industri. 

Pengembangan fasilitas penelitian dengan manusia, hewan, material biologis, dan 
pengujian-pengujian terpadu harus dikembangkan sehingga memperoleh sertifikasi 
internasional dari lembaga yang relevan dan juga untuk kebutuhan publikasi pada jurnal 
internasional. Kebutuhan akan ‘etchical clearance’ untuk ujicoba tersebut harus disiapkan dan 
akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran untuk menyiapkan unit sertifikasi etis. 
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