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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala 
perlindungan dan kekuatan yang dikaruniakan kepada komunitas Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya (UKWMS) sehingga selama periode UKWMS dalam 
klaster kinerja penelitian Madya pada tahun 2012-2016 telah terjadi pertumbuhan dan 
perkembangan atas kinerja penelitian Universitas menjadi klaster Utama. Keberadaan 
Rencana Strategis Penelitian merupakan kebutuhan mendasar agar arah dan capaian 
kinerja penelitian dapat lebih efektif serta memenuhi sistem penjaminan mutu 
penelitian. Renstra Penelitian UKWMS mengupayakan capaian perwujudan 
Kesejahteraan Keluarga. Tema penelitian ini merupakan tema yang perlu dipetakan 
dan dilaksanakan secara bertahap sehingga cita-cita membentuk komunitas yang 
reflektif dan sejahtera dapat diwujudkan. Pada periode 2016-2021 ini UKWMS tetap 
merumuskan tema Kesejahteraan Keluarga namun dengan pengembangan bidang 
kajian yang lebih komprehensif mengingat kesejahteraan memiliki berbagai aspek 
kebutuhan hidup dasar. Karena prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di 
UKWMS adalah berdasarkan Pancasila dan nilai kristiani, maka penerapan nilai 
keutamaan UKWMS berupa Peduli, Komit, dan Antusias diarahkan untuk berpihak 
terutama kepada mereka yang lemah. Bidang fokus kajian periode 2016-2021 
meliputi (I) Bidang Kesehatan, (II) Teknologi, (3) Bidang Sosial Humaniora, Budaya 
dan Seni serta Pendidikan yang menuju kebaikan bersama (Bonum Commune). Hasil 
penelitian tahap I pada Rencana Induk Penelitian 2012-2016 telah mencapai tahap 
hilirisasi. Oleh karena itu, pada Rentrsa Penelitian 2016-2021 ini dilengkapi pula 
dengan jenis penelitian yang mewujudkan komersialisasi dan pemanfaatan oleh 
pemangku kepentingan yang sesuai. Semoga cita-cita yang tertuang dalam Renstra 
Penelitian 2016-2021 ini menjadi inspirasi dan pendorong untuk mempertahankan dan 
atau meningkatkan kinerja UKWMS sebagai universitas kehidupan yang lebih baik di 
masa mendatang. 

Akhir kata, segala kekurangan yang masih terdapat dalam pengembangan 
Rencana Strategis Penelitian UKWMS ini akan dievaluasi dan diperbaiki secara 
berkala dengan penyusunan dan atau revisi jika diperlukan. Selamat berkarya untuk 
lembaga, gereja dan bangsa! 

 
 

Surabaya, 3 Oktober 2016 
Ketua LPPM  
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
 
 
 
Indah Epriliati, PhD 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 
Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (Renstra 

Penelitian UKWMS) merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh UKWMS dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2016-
2021. Renstra UKWMS disusun berdasarkan pada evaluasi diri penelitian UKWMS.  

Visi UKWMS adalah terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif dan 
berdampak positif bagi kehidupan sesamaberlandaskan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-
prinsip Katolik. Misi Universitas adalah menyelenggarakan 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 dituangkan 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.  

Seiring dengan visi, misi dan semboyan tersebut, maka UKWMS menetapkan tema 
Kesejahteraan Keluarga pada tahun 2011 dan telah dilaksanakan tahap I pada Rencana 
Induk Penelitian 2012-2016 yang berakhir pada 6 Agustus 2016. Tema tersebut 
dilanjutkan dalam Rencana Strategis Penelitian periode 2016-2021 dengan memperluas 
bidang kajian yang diunggulkan untuk melengkapi aspek kesejahteraan. Pengembangan 
meliputi (1) kajian mendasar mengenai nilai-nilai untuk hidup bersama sehingga 
kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat seiring dan sejalan tanpa memperbesar 
perbedaan kesenjangan kaya dan miskin dan (2) menggali aspek sosial humaniora, seni 
dan budaya serta pendidikan sehingga menjadi manusia yang utuh, tidak pragmatis, 
tidak materialistis, memiliki kemampuan komunikasi baik dalam lingkungan plural 
(keragaman tinggi) untuk menghadapi globalisasi sehingga dapat mencapai 
kesejahteraan keluarga. 

Pengertian Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang terpenuhi 
kebutuhannya, baik dalam bidang sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan 
ekonomi (well being). Dalam hal ini keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, 
sehingga kesejahteraan keluarga merupakan satu kesatuan dengan kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu, untuk periode 2016-2021 setiap penelitian yang dilakukan di UKWMS 
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pendekatan 
bidang: (1) kesehatan, (2) teknologi, dan (3) sosial humaniora seni budaya serta 
pendidikan. Pembentukan bidang ini sesuai dengan arah pembangunan Indonesia, khususnya 
di bidang kesehatan, teknologi, ekonomi, pendidikan manusia berkarakter serta kesejahteraan 
bersama yang berbasis kearifan lokal.  

Berdasarkan pada track record penelitian di UKWMS selama tahap I periode 
pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 2012-2016, UKWMS telah mulai memiliki budaya 
melaksanakan kegiatan penelitian merujuk pada Renstra (RIP), meskipun pada tahap ini 
pencapaian realisasi agenda penelitian berdasarkan RIP masih belum maksimal, yaitu 50-
60% dari agenda. Judul penelitian yang paling banyak berada pada taraf memiliki kaitan 
dengan tema Kesejahteraan Keluarga, tetapi belum dapat secara rinci mengisi topik penelitian 
per agenda tahunan (Notulensi rapat monitoring dan evaluasi oleh GJM LPPM). Meskipun 
demikian, terdapat peningkatan capaian perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) secara 
signifikan. Pelaksana tugas pengelolaan KI ditetapkan berdasarkan SK 0891a/WM01/Q/2016 
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tentang pembentukan Gugus Tugas Sentra KI UKWMS oleh Rektor. Pada tahun 2016 telah 
diterima pula Hibah Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual.  

Sub tema yang diangkat pada RIP 2012-2016 adalah 1) Prevensi, Pengobatan dan 
Perawatan Penyakit Diabetes Mellitus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga; 
dan 2) Pengembangan energi alternatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. 
Sebagai konsekuensi, semua topik penelitian yang diusulkan harus berkaitan dengan masalah 
diabetes mellitus dan energi alternatif. Realisasinya, pada kurun waktu tersebut, staf 
UKWMS tampak masih berusaha mengadaptasi budaya menjalankan kegiatan berdasarkan 
rencana strategis penelitian. Seperti pada umumnya perguruan tinggi di Indonesia yang masih 
didominasi oleh kegiatan pengajaran, maka transforamsi dari teaching university ke research 
university melalui tahap perubahan yang bersifat evolutif.  

Tema Kesejahteraan Keluarga pada Renstra Penelitian 2016-2021 dinyatakan masih 
sangat relevan dan bahkan perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, pemekaran 
program studi di UKWMS juga memerlukan bidang kajian yang lebih luas, namun tetap 
terpadu. Oleh karena itu, dalam Statuta UKWMS 2016 dilakukan pembaharuan sehingga misi 
UKWMS merumuskan keterpaduan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat untuk memberi dampak yang positif dalam hidup sesama, berarti pula 
menyangkut pihak di luar diri sendiri. Dalam rangka mengupayakan keterpaduan tridarma, 
roadmap penelitian Fakultas Filsafat dengan fokus kajian Bonum Commune (artinya 
Kebaikan bersama) digunakan menjadi tujuan penelitian dalam jangka panjang. Keterpaduan 
ini diharapkan terutama untuk mencapai perwujudan visi dan misi UKWMS dan internalisasi 
nilai keutamaan PeKA (Peduli, Komit, dan Antusias). 

Pemutakhiran topik-topik penelitian dalam Renstra 2016-2021 juga disesuaikan dengan 
keterpaduan ini. Tema penelitian Kesejahteraan Keluarga pada periode 2016-2021 dibagi 
dalam empat bidang kajian dan pelaksanaannya dilakukan melalui 3 bidang penelitian. 
Bidang kajian meliputi (1) Kesehatan, (2) Teknologi, dan (3) Sosial Humaniora, Seni dan 
Budaya serta Pendidikan. 

 
1. Bidang Kesehatan 

Bidang kesehatan ditujukan pada penanggulangan penyakit degeneratif pada masyarakat 
karena beban bio, psiko, sosio ekonomi dan peningkatan kesehatan paliatif serta 
pengembangan produk-produk yang mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, yang 
sejalan dengan tujuan Kementerian Kesehatan Indonesia, untuk meningkatkan ketersediaan 
dan keterjangkauan obat, alat kesehatan dan makanan sehat. Hal ini selaras dengan Renstra 
penelitian Fakultas Farmasi dan Teknologi Pertanian. Selain itu, penelitian-penelitian yang 
dilakukan ditujukan untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM untuk 
menunjang kesehatan. Penelitian-penelitian yang menunjang kesehatan dapat dilakukan 
dengan pendekatan berdasarkan kelompok usia (pra sekolah, sekolah, produktif, dan usia 
lanjut) dan kebutuhan (paliatif). Pada rumpun ini juga termasuk penelitian yang ditujukan 
untuk pengembangan teknologi tepat guna (yang efisien dan mudah diimplementasikan) yang 
mendukung peningkatan produktivitas masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian 
lingkungan hidup. Prioritas kajian adalah hal terkait diabetes mellitus, hipertensi, 
hiperlipidemia, arthritis, dan kanker. Hal ini selaras dengan Renstra penelitian Fakultas 
Keperawatan dan Kedokteran. 
 
2. Teknologi 

Kebutuhan akan energi dalam era moderen merupakan kebutuhan pokok dan energi 
bersumber fosil telah mencapai keterbatasan suplai dan cadangan tersimpan di dalam bumi 
yang perlu waktu sangat lama untuk mengembalikan daur regenerasinya. Eksplorasi sumber-
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sumber pembangkit energi baru dan pengolahan sumber-sumber energi terbarukan dapat  
menjadi solusi penyelesaian masalah-masalah energi. Rumpun dalam bidang kajian energi 
alternatif perlu didampingi dengan kajian tentang lingkungan hidup karena dari pengalaman 
pengembangan ipteks sampai pada era pos modern ini ditengarai memiliki risiko merusak 
lingkungan hidup jika tidak dianalisis secara cermat atas dampaknya terhadap kualitas 
lingkungan hidup baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Mengingat 
kebutuhan akan energi baru dan terbarukan dapat dikembangkan dari bahan alam, maka 
bahan-bahan alam ini dapat dikembangkan juga untuk menjamin ketersediaan pangan dalam 
rangka mewujudkan ketahanan pangan lokal. Tidak hanya itu saja, pengembangan material 
maju juga termasuk dalam kajian penelitian di bidang teknologi ini karena pemenuhan 
kebutuhan industri akan material maju merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. 
Material maju yang dikembangkan dapat diaplikasikan di bidang energi, kesehatan, 
pengolahan limbah industri, katalis, dan bidang lingkungan lainnya. Rekayasa proses, 
rancang bangun alat, dan analisis kelayakan industrinya menjadi dasar aktivitas dari ketiga 
konsentrasi penelitian bidang teknologi. Hal ini sesuai dengan renstra penelitian Fakultas 
Teknik dan Fakultas Teknologi Pertanian. 
 
3. Sosial Humaniora, Budaya dan Seni, serta Pendidikan 

UKWMS dengan visi dan misi untuk membentuk masyarakat yang reflektif dan tanggap 
terhadap kondisi hidup yang dinamis dengan mengedepankan nilai-nilai yang selaras dengan 
prinsip-prinsip Katolik dan Pancasila secara esensial perlu diwujudkan melalui Bidang kajian 
Sosial Humaniora, Seni dan Budaya, serta Pendidikan. Penelitian bidang ini mempunyai 4 
(empat) kajian utama yaitu:  
(a) Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

UMKM merupakan organisasi usaha yang berskala mikro, kecil dan menengah namun 
mempunyai ketahanan tinggi terhadap krisis ekonomi dan moneter. Ketahanan UMKM 
ini teruji pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 dan 2008. 
Selain itu, UMKM mampu menyediakan lapangan pekerjaan khususnya melalui 
pemberdayaan masyarakat di linkungan kegiatan operasionalnya. UMKM ini diharapkan 
bertumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mempunyai kelembagaan kuat. 
Penguatan kelembagaan UMKM ini membutuhkan kajian penelitian cermat dan tepat. 
UMKM yang kuat diharapkan mampu menyokong penguatan ekonomi nasional. Kajian 
penguatan kelembagaan UMKM lebih difokuskan pada aspek perilaku pelaku bisnis 
UMKM dan mental/jiwa kewirausahaannya, serta aspek pengelolaan organisasi secara 
modern. 

(b) Pengembangan SDM Pendidikan Berkarakter Kebangsaan dan Berdaya Saing 
SDM Pendidikan merupakan input utama dalam pengembangan kualitas sumber daya 
manusia. Oleh karena itu, pengembangan SDM Pendidikan harus mempunyai karakter 
kebangsaan kuat sehingga mampu berdaya saing dalam pasar global. Kajian penelitian 
ini lebih difokuskan pada penetapan kebijakan dan profesi pendidikan, serta 
pengembangan pendidikan pengajaran. 

(c) Kajian Well Being dalam Psikologi Positif 
Well being merupakan kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh setiap individu. 
perumusan tema tersebut juga dilatarbelakangi oleh konsep kesejahteraan yang sering 
melewatkan perspektif psikologis (yang bersifat intangible), meskipun banyak pihak 
sudah sepakat bahwa kesejahteraan adalah konsep yang multi perspektif, khususnya 
perspektif psikologi yang ikut mengkonstruksinya. Dengan kondisi seperti itu, 
perumusan tema tersebut bertujuan untuk mengkonstruksi (dan kemudian mewujudkan) 
kesejahteraan secara psikologis, sehingga cita-cita kesejahteraan yang integral dapat 
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semakin didekati. Dalam rumusan berbeda, melalui tujuan tersebut, konsep 
kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih holistik karena menyertakan kondisi 
kesejahteraan psikologis. 

(d) Bonum Commune 
Bonum Commune/Kebaikan Bersama merupakan kepenuhan hidup manusia sebagai 
manusia. Bonum Commune, dengan demikian, lebih luas daripada kesejahteraan yang 
bercorak ekonomi utilitarinistik semata. Pembangunan kesadaran akan Bonum Commune 
akan dilakukan secara bertahap melalui pembentukan ruang publik yang demokratis. 
Ruang publik tidak berarti tempat yang dihuni secara fisik, melainkan kondisi yang 
memungkinkan antara anggota masyarakat untuk saling berdiskusi menyelesaikan 
persoalan-persoalan sosial. Ruang publik yang demokratis hanya mungkin terjadi bila 
ditopang oleh manusia-manusia rasional yang berada di dalamnya. 
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BAB II 
 LANDASAN PENGEMBANGAN UKWMS 

 
Dalam pengembangan dan evaluasi Renstra Penelitian UKWMS 2012-2016 (Rencana 

Induk Pengembangan UKWMS Tahap I), UKWMS selalu mengacu pada visi, misi, 
semboyan, dan tiga nilai keutamaan Universitas, yaitu peduli, komit, dan antusias. Hal ini 
masih tetap dilanjutkan untuk periode 2016-2021 dan semakin disempurnakan. Rekam jejak 
dan capaian pada Tahap I mendapatkan kelanjutannya dengan memberikan program 
Hilirisasi Tahap I. Agenda Renstra Penelitian 2016-2021 dinamakan Tahap II, yang 
meliputi Riset dan Pengembangan, Teknologi, Paten/Kekayaan Intelektual, Pemasaran, yang 
berujung pada pencapaian kesejahteraan. Mengingat UKWMS mengharapkan Kebaikan 
Bersama (Bonum Commune) sebagai jiwa dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat, maka seluruh rangkaian kegiatan Tahap II dilandaskan pada prioritas kebaikan 
bersama dalam suatu komunitas. Artinya, luaran dari kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat saling terpadu dengan pendidikan dan pengajaran dan pengambilan 
keputusan mengenai capaian dan implementasi adalah dengan mengutamakan dampak yang 
bersifat menuju kebaikan untuk segenap pihak atau komponen masyarakat, terlebih mereka 
yang terpinggirkan atau yang lemah (option for the poor). Landasan tentang penyempurnaan 
Renstra Penelitian UKWMS adalah Statuta UKWMS 2016 dengan menekankan makna 
berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama pada visi UKWMS dan 
solidaritas tinggi pada misi UKWMS. 
 
Visi UKWMS 

Visi Universitas adalah terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan 
berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai 
Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik.  
 
Misi UKWMS 

Misi Universitas adalah menyelenggarakan 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. 
 
Semboyan UKWMS 

Non Scholae Sed Vitae Discimus  
(kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan, tetapi demi kehidupan). 

 
Sebagai landasan di dalam tahapan pengembangannya, UKWMS menyusun dan 

menetapkan Rencana Strategis Universitas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana 
Operasional untuk setiap tahunnya. Rencana Strategis untuk periode 2015-2020 di bidang 
penelitian menetapkan strategi stabilisasi dan peningkatan kapasitas UKWMS melalui 
perintisan program pencapaian keunggulan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu, 
serta meningkatkan diversifikasi sumber pendanaan secara professional selain uang kuliah 
mahasiswa (Rencana Induk Pengembangan UKWMS 2011-2025 hal. 38), meliputi kegiatan-
kegiatan pengembangan berikut ini. 
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Program 
a. Meningkatkan citra UKWMS sebagai Universitas yang unggul 
b. Mengirimkan dosen untuk studi lanjut 
c. Mengirimkan dosen untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forumpertemuan 

ilmiah 
d. Membentuk kelompok peneliti dalam bidang ilmu dan lintas bidang ilmu 
e. Mengembangkan bidang penelitian unggulan untuk mendukung tema Kesejahteraan 

Keluarga dengan sasaran mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual 
f. Mengembangkan kompetensi dosen dalam pengelolaan kegiatan penelitian 
g. Mengembangkan kompetensi dosen dalam mendiseminasikan hasil penelitiannya 
h. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh 

dosen 
i. Meningkatkan jaringan kerjasama penelitian dengan pihak luar 
j. Meningkatkan peluang mendapatkan dana penelitian dari pihak luar 
k. Mengembangkan website UKWMS dan sarana promosi lainnya untuk sosialisasi layanan 

dari laboratorium unggulan 
l. Mengembangkan forum komunikasi dan kerjasama untuk sosialisasi layanan dari 

laboratorium unggulan 
m. Meningkatkan kompetensi dan kewenangan SDM pelaksana di laboratoriumunggulan 

melalui program sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian 
n. Mempersiapkan proses sertifikasi pelayanan laboratorium unggulan 
 
Renstra 2015-2020 merencanakan kegiatan sebagai berikut. 
4.1.1. Peningkatan daya saing karya penelitian dosen 
4.1.1.1 Meningkatkan motivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian 
4.1.1.2 Membentuk kelompok peneliti dalam bidang ilmu dan lintas bidang ilmu  
4.1.1.3 Mengembangkan penelitian unggulan sesuai tema Renstra untuk mendapatkan KI  
4.1.1.4 Mengembangkan kompetensi dosen dalam pengelolaan kegiatan penelitian  
4.1.1.5 Mengembangkan kompetensi dosen dalam mendiseminasikan hasil penelitiannya  
4.1.1.6 Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan 

oleh dosen  
4.1.1.7 Meningkatkan jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan 

kalangan bisnis, industri, maupun institusi pendidikan dan penelitian  
4.1.1.8 Meningkatkan kompetensi dalam meraih peluang mendapatkan dana penelitian dari 

pihak luar  
4.1.1.9 Mengembangkan sistem pengelolaan administrasi laporan kegiatan penelitian 
 
2.1. Analisis Kondisi UKWMS Saat Ini 
 
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 akan tenaga 
sarjana S1 yang profesional, telah dicapai pengembangan universitas sehingga memiliki 23 
program studi dan 10 fakultas serta satu Sekolah Pascasarjana. Program studi yang ada 
meliputi juga program studi profesi disajikan pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Fakultas dan Program Studi di UKWMS 
No. 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 Jurusan Manajemen (1965) 

Jurusan Akuntansi (1985) 
a. Manajemen 
b. Akuntansi 
c. D3 Akuntansi 
d. Kewirausahaan (2016) 

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

4 Teknologi 
Pertanian 

Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi 
(1986) 

a. Teknologi Pangan  

5 Teknik Jurusan Teknik Elektro (1982) 
Jurusan Teknik Kimia (1986) 
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)   
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 
(3 Okt 2016) 

  

 
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. 
Akan tetapi, perlu dipersiapkan regenerasi 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 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 Internastional, PT HM Sampurna, PT Sarana, PT Unilever. 
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UKWMS berhasil meraih berbagai penghargaan, antara lain masuk di dalam daftar 50 
Promising University (Kementerian Pendidikan Nasional), 5 Perguruan Tinggi Unggulan 
Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (Kopertis Wilayah VII Jawa Timur), Anugerah Kampus 
Unggulan (AKU) di dalam bidang tata kelola penelitian, pengabdian masyarakat, dan 
kemahasiswaan pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 (Kopertis Wilayah VII Jawa Timur). 
Bahkan, diperoleh capaian dosen, pustakawan, dan tenaga kependidikan berprestasi yang 
mewakili Kopertis Wilayah VII di tingkat nasional dan internasional. Peringkat klasterisasi 
kinerja penelitian mulai pada tahun 2017-2020 telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai klaster Utama. Hal ini juga merupakan 
kesempatan terbaik untuk mengembangkan kinerja penelitian UKWMS untuk periode 2017-
2021. 
 
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 pertanggung jawaban hibah secara administrasi yang membebani. 
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 mengalami penurunan dari peringkat 26, ke peringkat 39, dan ke peringkat 41 
di antara Perguruan Tinggi Indonesia yang berada di dalam daftar peringkat tersebut. Selain 
publikasi artikel di jurnal ilmiah, Fakultas Filsafat, Farmasi, Teknologi Pertanian, 
Kedokteran, dan Teknik menghasilkan total 30 buku dengan ISBN dan Bab di dalam buku 
yang 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 dua buah 
perlindungan Cipta melalui insentif penguatan Sentra kekayaan Intelektual meskipun yang 
diajukan 10 karya intelektual. Dan periode selanjutnya dirancang berkelanjutan menambah 
kekayaan intelektual. Sebanyak 203 artikel sejak diterbitkan oleh staf disitasi dengan nilai h-
index 39. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya, sarana 
penelitian, kerjasama penelitian dengan industri atau pihak luar 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 
pemahaman oleh dosen terhadap arah dan fokus penelitian masih merupakan prioritas agar 
capaian penelitian mengisi visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai komunitas UKWMS. 
Dosen yang melakukan penelitian tersebut terus-menerus didorong untuk melibatkan 
mahasiswa, terutama dilibatkan dalam proses service learning sebagai bagian dari hilir 
penelitian 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. UKWMS sudah lama memanfaatkan fasilitas 
internet, baik di kalangan mahasiswa, dosen, maupun staf penunjang akademik dan 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 online baik untuk kemahasiswaan, riset, dan kegiatan 
tridarma lainnya. Terlihat bahwa akses Proquest mencakup bidang Pertanian, Seni, Biologi, 
Religi, dan Sosiologi. Selain itu, akses e-journal juga dilakukan di bidang Bisnis Informasi 
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(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 dengan 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. 
Peningkatan buku dan buku teks 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 tinggi di UKWMS. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang 
terintegrasi akan 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. di bawah ini. 

 
Gambar 2.1.  Capaian sitasi ditemukan dari Google Scholars oleh staf UKWMS 

 
Sejak tahun 2011 sebanyak 5.146 publikasi oleh staf UKWMS yang memiliki jumlah 

dosen 242 (per 2014) orang 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 rencana induk penelitian (Renstra Penelitian 
2012-2016). Masih diperlukan strategi untuk mendorong semakin besar dosen meneliti sesuai 
dengan agenda tahunan dalam renstra. Oleh karena itu, perpanjangan tema payung masih 
diperlukan untuk dilanjutkan secara lebih aktif. Selain itu, dosen baru yang mengikuti 
prajabatan juga diwajibkan membuat roadmap karir mereka, Fakultas membuat roadmap dan 
universitas mensinkronkan dari roadmap tersebut sehingga terjadi satu gerak langkah yang 
meningkatkan percepatan mencapai pusat unggulan di UKWMS.  

Luaran lain adalah capaian dosen yang mendapatkan penghargaan dan juga hasil 
penelitian yang diarahkan untuk memperoleh perlindungan sebagai kekayaan intelektual 
disajikan pada Tabel 2.2. 

 
Peran UKWMS 

UKWMS yang didirikan pada tahun 1960 berperan dalam menghasilkan SDM dan 
pengembangan IPTEKS. Kedua peran UKWMS tersebut diimplementasikan melalui kegiatan 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara terpadu. 
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Tabel 2.2. Daftar capaian karya penelitian UKWMS yang mendapat penghargaan 
dan diajukan untuk memperoleh perlindungan kekayaan intelektual 

No. Nama Karya 
Bentuk Penghargaan 

Paten KI 
lain 

Nas./ 
Internas 

1 Metode pembuatan pati sagu terasetilasi bebas pelarut a.n. Dr. 
Felicia Soetarjo Paten No. P00201405925 tanggal 30 September 
2014; tanggal 8 Mei 2015 no. publikasi 2015/01778)  

   

2 Amilum kulit pisang agung sebagai bahan pengikat tablet a.n.  
Lannie Hadisoewignyo dan Kuncoro Foe. (Paten No. 
P00201508185) 

 
  

3 Komposisi kombinasi daun salam (Syzygiumpolyanthum) dan 
herba sambiloto (Andrographis paniculata) sebagai anti inflamasi 
a.n. Lannie Hadi S., Martha Ervina dan Lisa Soegianto (Paten No. 
P00201508152) 

   

4 Formulasi campuran ekstrak air herba sambiloto (Andrographis 
paniculata) dan daun salam (Syzygium polyanthum) sebagai 
antidiabetes) a.n. Dr.phil.nat. Elisabeth Catherina Widjajakusuma 
dkk. [No paten P00201100685] (tahap pemeriksaan substantif, 28 
Nov 2014) 

   

5 Fun English Learning [no pendaftaran 049488]    
6 Julius Mulyono– Perancangan Kincir Angin Savonius – Double 

Shaft untuk Pembangkit Listrik dan Sistem Aerasi Tambak Ikan 
Julius Mulyono, S.T., M.T., Ir. Hadi Santosa, M.M., Albert 
Gunadhi, S.T., M.T (Paten no. 00201605806) 

   

7 Sistem pelacakan dan pengamanan kendaraan dengan 
menggunakan Global Positioning System (GPS) dan Sistem 
Jaringan Data Lewat General Packet Radio Services (GPRS) a. n. 
Hartono Pranjoto, Ph.D., Lanny Agustine (Paten no. 
00201605817) 

   

8 Pembuatan bentonite-rarasaponin dengan metode iradiasi 
gelombang mikro a.n. Suryadi Ismadji, Felycia Edi Soetaredjo, 
Aning Ayucitra, Wenny Irawaty 

   

9 Pembuatan tepung gadung (Dioscorea hispida) menjadi bahan 
pangan tinggi protein dan aman dikonsumsi  a.n. Ery Susiany 
Retnoningtyas, ST., MT., Dini Endah Setyo Rahaju, Martinus Edy 
Sianto, ST., MT.  

   

10 Hak cipta untuk Computer-based timeline mediafor English 
Tenses a.n. Susana Teopilus 

   

11 Pembuatan tepung pepaya sebagai sumber komponen laksatif a.n 
Ir. Theresia Endang Widoeri Widyastuti, MP., Dr. Ir. Anna Ingani 
Widjajaseputra, MS; Srianta, STP,MP., Lily A. Lestari, STP, MP  

   

12 Es krim nabati probiotik a.n. Ir. Indah Kuswardani, MP., Netty 
Kusumawati, STP.,MSi.  

   

13 Pembuatan tepung kacang merah pre-gelatinisasi a.n. Anita Maya 
Sutedja, STP., M.Si, Chatarina Yayuk Trisnawati, S.TP. MP  

   

14 Pembuatan Tepung Beras Ketan Hitam Pre-gelatinisasi a.n. 
Chatarina Yayuk Trisnawati, S.TP. MP., Anita Maya Sutedja, 
STP., M.Si  

   

15 Production of biodiesel from microalgae by the transesterification 
process using microwave methods a.n. Herman, MT , 
Aylianawati, Ph.D dan Martinus Edy Sianto, MT  

   

16 Pemenang penghargaan APTIK Awards tahun 2015 di bidang 
pengembangan penelitian dan ilmu a.n. Ir. Suryadi Ismadji, PhD 
(7 Februari 2015) 

  Nasional 

17 Pemenang penghargaan Yayasan Achmad Bakrie Awards tahun 
2015 untuk sain (memperkaya khazanah pengetahuan biokimia 

  Nasional  
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No. Nama Karya 
Bentuk Penghargaan 

Paten KI 
lain 

Nas./ 
Internas 

melalui riset berbasis keanekargaman hayati lokal, yang disertai 
publikasi ilmiah mengesankan meskipun harus bekerja dalam 
lingkungan yang belum optimal  a.n. Ir. Suryadi Ismadji, PhD (21 
Agustus 2015) 

18 Penghargaan Ristekdikti sebagai Penyaji Poster terbaik a.n. Y. G. 
Harto Pramono, Ph.D pada Program Desentralisasi Penelitian 
tahun 2015 berjudul “Menumbuhkembangkan wawasan 
masyarakat tentang dinamika penyakit diabetes mellitus melalui 
media film” (25 Juni 2015) 

  Nasional 

19 Pompa Hybrid karya staf a.n. Andrew Juwono mewakili Jawa 
Timur dalam pameran TTG nasional di Aceh (7-12 Oktober 2015) 

  Nasional 

20 Karya Mesin pencuci empon-empon karya staf a.n. Hadi L. 
Santosa dkk. mewakili Jawa Timur (Juara II) dalam pameran TTG 
nasional di Balik Papan (17 Juni 2014) 

  Nasional 

21 Karya-karya penelitian a.n. Ir. Suryadi Ismadji, PhD mendapat 
penghargaan Anugerah Karya Ilmiah Luar Biasa 2012 (20 
November 2012) 

  Nasional 

22 Komposter elektrik tenaga surya a.n. Andrew Juwono, ST., MT 
juara III Pemerintah Kota 

  Lokal 

 
 
2.2. Potensi yang Dimiliki di Bidang Penelitian 
 
Prasarana dan Sarana 

Prasarana dan sarana adalah salah satu masukan dalam peningkatan kuantitas dan 
kualitas penelitian. Keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu prasarana dan sarana 
bergantung pada kebutuhan masing-masing program studi (karakteristik bidang ilmu), 
kondisi masing-masing Fakultas/Departemen/Program Studi, dan arah kebijakan Universitas. 
Pengelolaan prasarana dan sarana harus dilakukan secara terintegrasi, sehingga dapat 
digunakan oleh seluruh program studi yang membutuhkan. 

Laboratorium sebagai sistem pendukung pelaksanaan penelitian saat ini sedang 
diupayakan untuk lebih optimal. Permasalahan kualitas dan kuantitas peralatan laboratorium 
diupayakan untuk terus ditingkatkan. Pembenahan fasilitas yang dilakukan memperhatikan 
dukungannya terhadap kinerja Tridharma. Dengan demikian peralatan yang ada diselaraskan 
agar sesuai dengan azas kemanfaatannya untuk penelitian. Hal ini menjadi salah satu faktor 
penting dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di lingkungan Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya. 

Laboratorium dan fasilitas penunjang penelitian lainnya yang ditujukan untuk 
meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, tersedia di berbagai jurusan dan fakultas di 
lingkungan Universitas. Kelengkapan dan kondisi laboratorium cukup terawat dengan 
ketersediaan peralatan yang memadai. Ketersediaan prasarana dan sarana laboratorium ini 
memberikan dampak positif bagi kelancaran penelitian. Peningkatan kualitas dan kuantitas 
sarana laboratorium didukung oleh dana rutin dan dana-dana hibah kompetitif yang 
bersumber dari Ditjen Dikti. Perkembangan peralatan untuk mendukung penelitian yang 
memenuhi standar tentunya berdampak pada kuantitas dan kualitas penelitian di UKWMS. 

Pemanfaatan laboratorium dan fasilitas penunjang penelitian lainnya di UKWMS 
diupayakan secara optimal untuk merencanakan dan menyelenggarakan penelitian melalui 
pendekatan multidisipliner dan  pelayanan masyarakat. Hal ini didasari oleh ilmu 
pengetahuan dan teknologi demi mencapai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
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berwawasan global, serta bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga dan mengangkat 
kepemimpinan publik terhadap UKWMS. 
Tenaga Peneliti (SDM) 

Prestasi dosen dalam memperoleh hibah penelitian dijelaskan berikut ini: tahun 2008 
sebanyak 11 orang, yang meliputi 4 orang untuk Penelitian Dosen Muda/Kajian Wanita, 1 
orang untuk Penelitian Fundamental, dan 6 orang untuk Penelitian Hibah Bersaing; tahun 
2009 sebanyak 31 orang, yang meliputi 14 orang untuk Penelitian Dosen Muda/Kajian 
Wanita, 1 orang untuk Fundamental, dan 16 orang untuk Penelitian Hibah Bersaing; dan 
tahun 2010 sebanyak 30 orang yang meliputi 15 orang untuk Penelitian Dosen Muda/Kajian 
Wanita, 3 orang untuk Penelitian Fundamental, 9 orang untuk Penelitian Hibah Bersaing, dan 
3 orang untuk Penelitian Kerjasama internasional. Dengan demikian terdapat peningkatan 
kerterlibatan dosen dalam penelitian yang didukung oleh dana DIPA DP2M DIKTI. Selain 
itu, terjadi peningkatan keterlibatan dosen dalam penelitian yang didukung oleh dana di luar 
DP2M DIKTI, yaitu pada tahun 2008 sebanyak 48 orang yang meliputi 3 orang untuk 
Penelitian RISTEK dan 45 orang untuk penelitian yang didukung oleh dana UKWMS; pada 
tahun 2009 sebanyak 99 orang yang meliputi 8 orang untuk penelitian RISTEK dan 91 orang 
untuk penelitian yang didukung oleh dana UKWMS; dan pada tahun 2010 sebanyak 96 orang 
yang meliputi 5 orang untuk penelitian RISTEK dan 91 orang untuk penelitian yang 
didukung oleh dana UKWMS. 

Pada kurun 2012-2016 terdapat kecenderungan kegiatan penelitian di UKWMS seperti 
disajikan dalam Gambar 2.2.  

 
Gambar 2.2. Profil pendanaan kegiatan penelitian di UKWMS 

 
Dibandingkan dengan tahap I di atas (2010) 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 dan meningkat 
gradual dari 5 pada tahun 2010. Dana penelitian dari internasional juga menngkat secara 
kontinyu dari 1 judul mnajdi 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 
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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). 
 
Dana Penelitian 

Sumber dana untuk mendukung kegiatan penelitian meliputi dana internal dan dana 
eksternal. Sumber dana internal berasal dari universitas yang dikelola oleh LPPM, sedangkan 
dana eksternal berasal dari DIKTI, RISTEK, dan sumber-sumber lainnya. Dari tahun 2008 
hingga 2010, sebanyak 142 proyek penelitian telah didanai oleh Universitas. Besaran dana 
penelitian yang dikucurkan oleh Universitas juga mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 2008, Universitas mengeluarkan dana penelitian sebesar Rp 205.101.200,- 
guna membiayai 30 penelitian. Pada tahun 2009, total dana yang dikeluarkan oleh universitas 
(Rp 520.834.000) dapat membiayai 62 proyek penelitian, sedangkan pada tahun 2010 terjadi 
peningkatan lagi, yaitu Universitas mengeluarkan dana penelitian sejumlah Rp 572.104.750,- 
untuk membiayai 57 proyek penelitian. Perlu diketahui bahwa setiap penelitian yang didanai 
oleh Universitas melewati proses seleksi sejawat dengan tingkat kompetisi 1:3. 

Dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2008, UKWMS berhasil mendapatkan total dana  Rp 
1.149.180.350,- dari DIKTI melalui program Penelitian Dosen Muda, Fundamental, Hibah 
Bersaing, Kompetensi, kerjasama antar lembaga, dan kerjasama internasional. Selain sumber 
pendanaan dari DIKTI, para dosen UKWMS juga berhasil mendapatkan dana penelitian dari 
RISTEK. Total dana penelitian RISTEK yang diperoleh UKWMS selama 3 tahun terakhir 
mulai tahun 2008 sebesar Rp 1.262.000.000,-. Selain itu, UKWMS juga berhasil 
mendapatkan dana DIPA PTN sebesar Rp 79.940.000,-. 

 Dana kegiatan penelitian, juga didapatkan melalui program hibah kompetisi, antara 
lain PHK A2 yang diperoleh Fakultas Psikologi, PSP Bahasa Inggris, Fakultas Farmasi sejak 
tahun 2006 - 2008. Alokasi dana per paket penelitian sebesar Rp 30.000.000,- untuk setiap 
tahunnya. Program Studi Manajemen juga mendapatkan dana hibah penelitian melalui 
Program Hibah Kompetisi A3. Selain itu, program I-MHERE yang diperoleh Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan sejak tahun 2008–2010 juga mengalokasikan anggaran untuk 
mendukung proyek penelitian. Setelah program hibah kompetisi selesai, masing-masing 
fakultas tetap menganggarkan dana internal Universitas untuk mendukung kegiatan penelitian 
dosen. 

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 altrnatif 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 bioadsorben 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 
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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 
pendanaan selain dari internal UKWMS berasal dari Risbiniptekdok Rp 136.599.100. Ini 
merupakan kekuatan UKWMS dalam melanjutkan kinerja penelitian di masa mendatang. 
Oleh karena itu, pembenahan kapasitas penelitian dan publikasi menjadi penting agar 
semakin meningkatkan capaian penelitian UKWMS.Hasil penelitian yang telah ada tindak 
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. 
 
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 porvinsi. Kegiatan bersinergi antar LPPM dengan berbagai pemangku 
kepentingan yang relevan. Hal ini diperlukan terutama kegaitan perguruan tinggi bukan 
semata untuk perguruan tinggi terkait, akan tetapi juga lebih memberi daya ungkit manfaat 
kepada masyarakat, minimal masyarakat terdekat atau terkait dengan bidang kajian. 
Kerjasama dengan NTUS telah memberikan kontribusi 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. 

 
Tabel 2.3. Profil Kerjasama UKWMS secara Nasional dan Internasional 

Kerjasama 
Tahun Akademik 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Dalam negeri 62 74 83 115 123 

Internasional 14 23 27 33 39 
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Sistem Informasi 
Untuk mendukung kegiatan akademik dan administratif di lingkungan UKWMS yang 

meliputi tiga kampus, yaitu kampus Dinoyo 42, Dinoyo 48, dan Kalijudan, tersedia 714 buah 
komputer yang sudah terhubung dengan jaringan intranet dan internet, 10 buah server 
(Homepage, Mail, FTP, Administrasi, File Server). Peningkatan jaringan internet di 
UKWMS sampai dengan tahun 2015/2016 dengan akses points sebesar 97 Mbps bandwith 
pada tahun 2013/14 menjadi 125 Mbps bandwith pada 2015/16. Hal ini seiring dengan 
berbagai fasilitas internasional dan nasional yang telah beralih ke digital library dan juga 
menuju pembelajaran menggunakan teknologi tinggi. 

Sejalan dengan kemajuan TIK, kebutuhan akan akses internet di UKWMS senantiasa 
meningkat dari waktu ke waktu. Meskipun upaya penambahan bandwidth selalu dilakukan 
dari tahun ke tahun, namun masih belum dapat mencukupi kebutuhan yang semaking 
meningkat. Sebagai akibatnya perlu dilakukan pengaturan dan pembatasan akses. 
Pengelolaan infrastruktur TIK, yang meliputi fasilitas jaringan komputer (intranet dan 
internet), dilakukan secara terpusat oleh PDI. 

Mengingat kualitas dan kemajuan akademik suatu institusi pendidikan tinggi sangat 
tergantung pada kapasitas institusi di bidang TIK, khususnya ketersediaan akses yang cepat 
dan luas pada berbagai sumber informasi, maka UKWMS memberikan prioritas pada 
pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengembangan TIK. 
Multiguna pengembangan TIK yang telah diperoleh melalui kedua grant ISS-TPSDP tersebut 
dapat lebih berdayaguna jika dapat dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi fasilitas jaringan 
secara bersamaan dan berkelanjutan. Selain itu, fasilitas ini juga dapat dipakai sebagai alat 
komunikasi dengan kolega, seperti telekonferensi. 

Ketersediaan fasilitas internet memungkinkan perpustakaan untuk berlangganan jurnal 
elektronik sejak tahun 2009 samapi dengan sekarang, misalnya Proquest, Gale, EBSCO, dan 
e-journal dari DIKTI. Fasilitas ini memungkinkan para dosen untuk mengakses berbagai 
jurnal untuk referensi bahan penelitian. Selain itu, melalui hibah TPSDP-ISS di tahun 2006-
2007 untuk Pengembangan Audiovisual dan Perpustakaan Digital (Digital Library), secara 
umum dapat membantu peningkatan layanan perpustakaan dalam hal akses fasilitas bahan 
pustaka yang berbentuk elektronik. Hal ini pada gilirannya dapat mendukung proses belajar 
mengajar dan penelitian. 
 
2.3. Organisasi Manajemen 

Rektor dengan mempertimbangkan masukan dari Senat Akademik UKWMS 
menetapkan arah kebijakan universitas (termasuk arah kebijakan penelitian), yang dituangkan 
di dalam dokumen rencana strategis. Arah kebijakan tersebut diterjemahkan oleh LPPM, 
yang ditindaklanjuti oleh fakultas/jurusan untuk digunakan dalam penetapan road map 
penelitian di tingkat fakultas/jurusan. Semua kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
di tingkat fakultas/jurusan harus searah dengan kebijakan yang telah diambil. 

Pengelolaan penelitian di UKWMS dikoordinasi oleh LPPM. Penelitian dilakukan oleh 
dosen di fakultas/jurusan sebagai peneliti, dan LPPM berperan sebagai pengontrol arah dan 
bobot penelitian melalui reviewer yang ditetapkan oleh LPPM. Untuk menjamin tata kelola 
yang transparan dan akuntabel, LPPM menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) 
berikut ini: rekruitmen reviewer internal, keterlibatan reviewer eksternal dalam seleksi 
proposal internal, seleksi proposal internal (desk evaluation, seminar proposal), pengumuman 
penetapan pemenang, kontrak Lembaga dengan peneliti, monev lapangan internal, seminar 
hasil penelitian (internal), tim follow up hasil penelitian (arahan hasil penelitian untuk jurnal, 
KI, atau TTG), pelaporan (output) Lembaga ke DIKTI/sumber dana lain, kemudahan bagi 
peneliti: persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, penuntasan penelitian; pelatihan: 
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pembuatan proposal, penulisan karya ilmiah, KI/paten, Lembaga Kontrol Internal (Lembaga 
Pengaduan Peneliti). Staf administrasi mendukung kegiatan penelitian melalui penanganan 
hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian 
dilakukan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM). Pembaharuan POS dilakukan pada tahun 
2015 yaitu POS Abdimas Terpadu (POS/SPM-LPPM-001), POS dana internal untuk 
penelitian (POS/SPM-LPPM-003) dan POS pengabdian kepada masyarakat kerjasama 
dengan instansi Mitra (POS/SPM-LPPM-002), dan Pengabdian kepada Masyarakat 
(POS/SPM-LPPM-004). Dalam pengaturan POS terbaru, penelitian swadana dari peneliti 
ditetapkan melalui proses seleksi dan review yang sama dengan skim lainnya dalam rangka 
penjaminan mutu penelitian/abdimas. 

Struktur organisasi manajemen di UKWMS ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut ini. 
 

 
Gambar 2.3. Struktur organisasi manajemen penelitian di UKWMS 

 
Pelayanan yang diberikan bagi peneliti meliputi pelayanan pada tahap persiapan 

penelitian, pelaksanaan penelitian, penuntasan penelitian; penyelenggaraan pelatihan: 
pembuatan proposal, penulisan karya ilmiah, dan KI/paten. UKWMS menyediakan sarana 
prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penelitian (laboratorium, peralatan, 
komputer, dan lain-lain), dana pendukung, dan sumberdaya manusia yang memadai (teknisi, 
laboran, dan lain-lain). 

 
2.4. Analisis SWOT 
 
Strength (Kekuatan) 
1. UKWMS melalui LPPM, pusat-pusat penelitian seperti PPOT dan PPPG, dan Fakultas 

secara proaktif mendorong dosen, baik senior maupun yunior, untuk melakukan 
penelitian; 

2. UKWMS mendorong para dosen untuk mendiseminasikan karya ilmiahnya melalui 
seminar dan jurnal, baik berskala nasional maupun internasional dan juga kegiatan 
tahunan Seminar Hasil dan Gelar Karya baik untuk penelitian maupun kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat; 

3. UKWMS memiliki tenaga peneliti potensial yang semakin tahun semakin meningkat 
dalam hal kuantitas dan kualitasnya; 
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4. Persentase dosen yang melakukan penelitian setiap tahun meningkat pada fakultas 
tertentu tetapi secara keseluruhan menurun; 

5. Persentase penelitian dosen yang dibiayai oleh instansi luar setiap tahun semakin 
meningkat dan sedikit dari industri untuk fakultas tertentu (Jurusan Kimia terutama); 

6. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian cukup memadai, baik dalam 
hal kualitas maupun kuantitas; 

7. Persentase publikasi karya penelitian dosen UKWMS di berkala ilmiah bereputasi 
nasional dan internasional setiap tahun semakin meningkat; 

8. UKWMS telah menjalin komunikasi dengan instansi pemerintah dan swasta, di luar dan 
di dalam negeri, untuk  melakukan kerjasama dalam kegiatan penelitian; 

9. UKWMS telah menjalin kerjasama yang baik dengan media massa nasional dan 
internasional yang memungkinkan hasil penelitian dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat; 

10. UKWMS telah menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi swasta di Kopertis wilayah 
VII dalam hal penelitian; 

11. Ketersediaan payung penelitian di tingkat Fakultas/Program Studi/Pusat 
Penelitian/Laboratorium sebagian telah dilengkapi dengan roadmap; 

12. Berdasarkan data Perguruan Tinggi di Indonesia yang terekam pada SCOPUS dari 2011-
Juli 2016, UKWMS telah menghasilkan 157 buah publikasi internasional dan berada pada 
peringkat ke-41 di antara Perguruan Tinggi Indonesia yang masuk di dalam daftar 
tersebut. 

13. Penjaminan mutu telah dilaksanakan dengan konsiten dan berkelanjutan dengan adanya 
GJM LPPM yang dibentuk sejak 2013 

14. Keberadaan Sentra Kekayaan Intelektual dalam bentuk Gugus Tugas memberi fasilitas 
lebih baik dalam hilirisasi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

15. Rumpun penelitian interdisipliner di UKWMS relatif sedikit dalam kuantitas tetapi wujud 
model lengkap semakin diperkuat dengan ditetapkannya integrasi tridarma 

 
Weaknesses (Kelemahan) 
1. Perbandingan jumlah publikasi nasional dan internasional belum proporsional, dengan 

jumlah publikasi internasional masih relatif rendah; 
2. Keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian belum merata; 
3. Persentase penelitian lintas disiplin masih rendah/belum membudaya sehingga koordinasi 

antar fakultas/jurusan masih perlu ditingkatkan; 
4. Tidak tersedianya instrumen tertentu untuk analisis sehingga perlu merujuk pada 

universitas/institut di luar UKWMS; 
5. Kebutuhan jejaring yang semakin luas meliputi konsep A-B-G-C (Akdemisi-Bisnis-

pemerintah-komunitas) dengan model Misereor  
6. Belum ada keselarasan antara payung penelitian dengan isu strategis yang sifatnya global 

atau nasional.  
7. Bentuk Gugus Tugas Sentra KI kurang memiliki jaminan keberlanjutan yang kuat 

 
Opportunities (Peluang) 
1. Ada kesempatan untuk memperoleh dana penelitian, baik dari UKWMS maupun instansi 

pemerintah, swasta, dan mitra di dalam dan di luar negeri; 
2. Ada kesempatan untuk berpartisipasi dalam memperoleh dana penelitian kompetitif, baik 

dari institusi pemerintah maupun swasta di luar dan di dalam negeri; 
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3. Ada kesempatan untuk melakukan diseminasi hasil penelitian, baik melalui publikasi 
berskala nasional dan internasional maupun penerapannya untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat; 

4. Ada kesempatan untuk bekerjasama dengan instansi lain dalam penggunaan fasilitas 
penelitian. 

5. penetapan standar penelitian dan standar pendidikan tinggi nasional merupakan panduan 
yang dapat membantu penignkatan kinerja LPPM UKWMS secara khusus, dan juga 
menuju internasional reputasi 

 
Threats (Ancaman) 
1. Tingkat kompetisi untuk memperoleh dana penelitian, baik dari organisasi pemerintah 

maupun swasta, semakin ketat karena semakin banyak perguruan tinggi lain yang 
memiliki tenaga peneliti yang semakin banyak dan semakin handal. 

2. Tuntutan akreditasi yang semakin meningkat terhadap tingkat kesehatan organisasi dalam 
mengelola kinerja penyelengaraan tridarma  

 
UKWMS memiliki peneliti, sumberdaya (sarana dan prasarana), dana pendukung 

internal, serta kapasitas untuk meraih dana eksternal (mitra di dalam negeri (instansi 
pemerintah dan swasta) dan di luar negeri) yang memadai, untuk mampu melakukan kegiatan 
penelitian dalam berbagai disiplin ilmu. Penelitian UKWMS telah menghasilkan berbagai 
produk/luaran, antara lain berupa publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional, 
maupun diseminasi hasil penelitian di berbagai forum seminar nasional dan internasional, 
serta pemerolehan perlindungan Kekayaan Intelektual. Beberapa hasil penelitian telah 
diaplikasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat berbasis IPTEKS. 

Saat ini penelitian-penelitian yang bersifat lintas bidang mulai berkembang dari tahap 
sebelumnya yang dinilai masih terbatas. Periode 2012-2016 telah terjadi lintas prodi 
penelitian mengenai pemaknaan dari Fakultas Psikologi dan Fakultas Filsafat dalam 
membantu pemberdayaan masyarakat terdampak dengan penutupan Dolly, pengolahan koro 
pedang dari Fakultas Teknologi Pertanian dan Fakultas Teknik, Dari Jurusan Teknik Kimia 
dengan Fakultas Farmasi dalam mengembangkan produk untuk diabetes mellitus 
menggunakan partikel maju (nano) dan juga sarana untuk deliveri obat dalam penanganan 
diabetes mellitus, penelitian antara Fakultas Psikologi dan Jurusan Manajemen dalam 
mengelola usaha berbasis budaya Jawa. Pertumbuhan ini ke depan perlu diarahkan untuk 
mengisi renstra penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, strategi yang akan 
dilakukan oleh UKWMS adalah melakukan penelitian interdisipliner dalam rumpun 
kesehatan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi, yang akan menghasilkan produk-produk 
yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara 
berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. 

Dengan penambahan roadmap penelitian pada Fakultas Filsafat yang menggali filosofi 
kebaikan-kebaikan bersama sebagai dasar kesejahteraan dalam hidup bersama atau 
berkomunitas, maka kajian pemikiran-pemikiran tentang kebaikan bersama akan menjadi 
landasan mengenai Kesejahteraan Bersama dan Kesejahteraan Keluarga. Landasan konsep ini 
adalah bahwa keluarga membentuk masyarakat, antar keluarga harus ada tata pamong 
sehingga terjadi kehidupan bersama berlandaskan kebaikan bersama sehingga tercapai 
kesejahteraan yang tidak memandang pihak lain sebagai di luar diri kita.  
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BAB III 
 GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 
2016-2021 

 
3.1. Tujuan Umum 

Secara umum Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala 
(UKWMS) ditujukan untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh keluarga 
sebagai bagian dari masyarakat serta mencari alternatif solusinya sehingga dapat 
diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Agar penelitian dapat lebih terarah dan hasilnya dapat memberikan dampak yang nyata, 
maka renstra penelitian UKWMS 2016-2021 dikembangkan pada masalah utama yang 
dihadapi oleh masyarakat yaitu dari Bidang Kesehatan dan Bidang Teknologi ditingkatkan 
dengan menambahkan Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya serta Pendidikan 
yang melingkupi semua rumpun ilmu sebagai perwujudan dari landasan nilai-nilai keutamaan 
Universitas. Bidang kajian terakhir digunakan untuk melengkapi dimensi kemanusiaan yang 
menjadi pokok ruang lingkup kehidupan dalam semboyan a life improving university 
sehingga kata kunci tema payung “Kesejahteraan” dapat dilaksanakan secara utuh 
semaksimal mungkin. 

Ketiga bidang kajian tersebut diatas dapat menggunakaan hasil penelitiannya sebagai 
hilirisasi untuk mendukung proses transformasi tahap demi tahap menuju kesejahteraan 
masyarakat yang dituangkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat yang telah 
disusun secara simultan untuk periode 2016-2021.  

Secara utuh Renstra Penelitian dan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UKWMS 
menjadikan UKWMS sebagai wahana lembaga pendidikan yang memberi kontribusi pada 
sumber daya manusia sebagai agen perubahan berdasarkan kebaikan-kebaikan universal 
(Bonnum Commune) yang dikaji berdasarkan ilmu filsafat yang ada di dunia yaitu filsafat 
Barat dan Timur yang dikontekskan keindonesiaannya sampai pada analisis kritis atas 
kebijakan publik yang diterbitkan di Indonesia. Proses transformasi pendidikan dan budaya 
hidup berdasarkan kebaikan bersama diperlukan dalam mendukung tercapainya cita-cita 
bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam rangka mewujudkan Nawa 
Cita. Secara keseluruhan Renstra Penelitian bersama Renstra Pengabdian kepada masyarakat 
dan renstra Universitas menjadikan kelengkapan operasional pendidikan berdasarkan Standar 
Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti no 44 Tahun 2015; UU no 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi) di UKWMS dengan soft skill melalui pengasahan kemanusiaan dan 
keterlibatan dalam dinamika hidup bersama dalam masyarakat UKWMS dan masyarakat 
Indonesia pada umumnya, sehingga peserta didik mendapat bekal untuk berinteraksi dengan 
masyarakat yanglebih luas pula, yaitu: internasionalisasi interaksi dalam percaturan bangsa 
manusia di dunia (Konstitusi Apostolik Ex Corde Ecclesiae tanggal 15 Agustus 1990).  
 
3.2.  Bidang Kesehatan 

Pada bidang kesehatan bidang kajian utama penelitian di UKWMS adalah proses 
degenerasi. Proses degenerasi adalah proses kemunduran fungsi sel tubuh yang 
menyebabkan perubahan sel dari keadaan normal menjadi lebih buruk. Proses degenerasi ini 
merupakan proses alami sejalan dengan bertambahnya usia atau penuaan. Namun demikian, 
dengan pola hidup yang kurang baik proses ini dapat berlangsung lebih cepat sehingga 
menyebabkan gangguan metabolisme dan penyakit degeneratif, diantaranya diabetes mellitus, 
hipertensi, hiperlipidemia, arthritis, dan kanker. Gangguan metabolisme pada penyakit 
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degeneratif dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik, faktor 
lingkungan, dan inflamasi tingkat rendah dan stres oksidatif.  

Prevalensi penyakit-penyakit degeneratif ini semakin meningkat seiring dengan 
bertambahnya usia harapan hidup, dari 52,2 tahun pada tahun 1980 menjadi 75 tahun pada 
2016. Demikian pula jumlah usia lanjut di Indonesia mengalami peningkatan dari 5,45% pada 
tahun 1980 menjadi 11,34% pada tahun 2014 (Biro Pusat Statistik).  Beberapa penyakit 
degeneratif yang banyak timbul pada lanjut usia di Indonesia yaitu kanker, diabetes mellitus, 
hipertensi, jantung koroner, gagal jantung, stroke, penyakit sendi atau rematik (Riskesdas, 
2013).  Data ini diperkuat oleh WHO yang menyatakan bahwa penyakit tidak menular 
(penyakit degeneratif) merupakan penyebab 60% kematian dan 43% kesakitan di dunia dan 
diprediksikan pada tahun 2020 menjadi penyebab 73% kematian, sedangkan di Indonesia 
penyakit-penyakit degeneratif cenderung meningkat dan menjadi penyebab utama kematian 
dan disabilitas. Hal ini sebenarnya bisa dicegah dengan upaya-upaya promotif, preventif, 
kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. 

Fokus pemecahan masalah kesehatan terkait proses degeneratif ini menjadi penting juga 
di kota Surabaya, mengingat kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia 
dengan jumlah penduduk mencapai 3 juta lebih. Walaupun masyarakat Jawa Timur memiliki 
tingkat kesehatan yang cukup baik, namun secara pendidikan lingkungan kesehatan dan 
perilaku kesehatan masyarakatnya masih perlu ditingkatkan. UKWMS sebagai salah satu 
institusi pendidikan yang berlokasi di Surabaya menanggapi permasalahan ini melalui upaya 
aktif di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam bidang penelitian, 
hal ini dituangkan dalam rencana strategis penelitian dengan fokus kajian proses degenerasi, 
dengan konsentrasi kajian meliputi diabetes mellitus, kanker, hipertensi, hiperlipidemia, dan 
arthritis.  

 
Input 

Dalam melaksanakan upaya aktif di bidang penelitian yang berfokus pada bidang kajian 
proses degenerasi, UKWMS didukung oleh keberadaan Fakultas Kedokteran, Fakultas 
Farmasi, Fakultas Keperawatan, dan Fakultas Psikologi. Fakultas Kedokteran memiliki 
tenaga pendidik sejumlah 56 orang, yang terdiri dari 36 orang S2/SP-1, 13 orang S3/SP2, dan 
7 orang S1 profesi. Fakultas Farmasi memiliki 25 orang staf, terdiri atas 8 orang S3, 15 orang 
S2, dan 2 orang S1. Fakultas Keperawatan sejumlah 13 orang yang terdiri dari 4 orang S1, 8 
orang S2 dan 1 orang S3. Fakultas Psikologi 20 orang staf dengan kualifikasi 4 orang S3 dan 
16 orang S2. Selain itu, UKWMS juga telah memiliki pusat penelitian yang berfokus pada 
obat tradisional (Pusat Penelitian Obat Tradisional/PPOT) yang juga aktif menghasilkan 
produk-produk penelitian yang menunjang fokus kajian di bidang proses degenerasi.  

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh staf UKWMS yang menunjang 
kajian penelitian di bidang kesehatan dengan fokus proses degenerasi, di antaranya adalah 
kurang lebih 50 penelitian yang terkait diabetes mellitus, 8 penelitian yang terkait kanker, 4 
penelitian yang terkait hipertensi, 8 penelitian yang terkait hiperlipidemia, dan 10 penelitian 
yang terkait arthritis (sejak tahun 2010).  

Pencapaian fokus kajian penelitian tentang proses degenerasi didukung oleh sarana 
prasarana yang mendukung, di antaranya laboratorium biomedik, laboratorium bioanalisis, 
laboratorium hewan, laboratorium diagnostik klinik, laboratorium teknologi dan formulasi 
sediaan farmasi, Pusat Penelitian Obat Tradisional, laboratorium mikrobiologi. Selain sarana 
prasarana yang tersedia di lingkungan UKWMS, penelitian yang telah dilakukan juga 
didukung oleh sarana prasarana yang tersedia di instansi yang bekerjasama dengan UKWMS. 
Beberapa di antaranya meliputi fasilitas penelitian dan kesehatan milik instansi pemerintah 
(misalnya RSU Dr. Soetomo Surabaya, Puskesmas, Badan Penelitian dan Pengembangan 
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Kesehatan, B2P2T2OT-Tawangmangu), lembaga pendidikan (misalnya Universitas 
Airlangga), dan perusahaan swasta (misalnya PT. Dexa Medica, PT. HRL Internasional).  
Penelitian yang meninjau perilaku kesehatan juga didukung oleh masyarakat/ komunitas 
tertentu (misalnya paguyuban lansia di berbagai kelurahan di kota Surabaya, kader PKK).  

Dari segi pendanaan, dana penelitian dapat bersumber dari Kementerian Riset Teknologi 
dan Pendidikan Tinggi, Balitbangkes, LPDP, Risbin Iptekdok, dana internal UKWMS dan 
dana dari mitra baik nasional maupun internasional (misalnya dari PT. HRL Internasional). 

  
Proses 

Pada rencana strategis (renstra) penelitian tahap I (tahun 2012-2016), fokus kajian 
penelitian UKWMS adalah Kesejahteraan Keluarga dengan dua sub tema yaitu 1) prevensi, 
pengobatan dan perawatan penyakit diabetes mellitus, dan 2) pengembangan energi alternatif. 
Output penelitian yang telah diperoleh meliputi 10 judul jurnal nasional dan internasional. 
Beberapa produk penelitian di bidang kajian unggulan kesehatan (sub tema 1) telah 
memperoleh paten, di antaranya produk kombinasi daun salam dan herba sambiloto sebagai 
anti inflamasi (paten P00201508152), formulasi campuran ekstrak air herba sambiloto dan 
daun salam sebagai antidiabetes (paten P00201100685). Selain itu juga telah diperoleh 
penghargaan Ristekdikti sebagai penyaji poster terbaik terhadap penelitian berjudul 
”menumbuhkembangkan wawasan masyarakat tentang dinamika penyakit diabetes mellitus 
melalui media film”. Beberapa produk di bidang kesehatan yang secara umum juga 
menunjang pencapaian rencana strategis penelitian di antaranya produk penelitian mengenai 
amilum kulit pisang agung sebagai bahan pengikat tablet (paten no. P00201508185) serta 
karya mesin pencuci empon-empon (masih dalam proses pendaftaran paten) yang 
memperoleh penghargaan Juara II tingkat nasional dalam pameran Teknologi Tepat Guna.  

Berdasarkan capaian yang telah diperoleh maka pada renstra penelitian tahap II (tahun 
2016-2021) UKWMS mencanangkan target capaian hilirisasi atau komersialisasi hasil 
penelitian. Pada renstra ini terjadi pengembangan bidang kajian unggulan, dari 2 bidang (sub 
tema) menjadi 3 bidang kajian unggulan, dengan penambahan pada bidang kajian unggulan 
Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan. Pada bidang kesehatan fokus kajian dikembangkan 
menjadi penelitian di bidang proses degenerasi, dengan 5 sub konsentrasi yaitu (1) diabetes 
mellitus, (2) kanker, (3) arthritis, (4) hipertensi, (5) hiperlipidemia. Perubahan ini didasarkan 
atas capaian yang telah dihasilkan dan rencana pengembangan penelitian untuk menjawab 
permasalahan kesehatan nasional.  

Tahapan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai target renstra tahap II (2016-2021) 
ini meliputi: 1) melanjutkan hasil penelitian yang telah dicapai pada tahap I, yaitu 
menawarkan produk atau jasa hasil penelitian kepada masyarakat atau mitra (proses 
hilirisasi); 2) melakukan penelitian multi tahun untuk mengembangkan produk atau jasa 
penelitian baru berdasarkan penelitian yang telah dicapai atau sedang berlangsung terkait sub 
tema diabetes mellitus; 3) melakukan penelitian untuk mengembangkan produk atau jasa 
hasil penelitian di sub tema baru pada kajian unggulan bidang kesehatan (kanker, hipertensi, 
arthritis, hiperlipidemia).  

 
Output 

Pada renstra penelitian tahap II (tahun 2016-2021), ditargetkan untuk memperoleh 
beberapa jenis output penelitian, yang meliputi: (1) publikasi ilmiah di jurnal nasional 
terakreditasi, (2) publikasi ilmiah di jurnal internasional, (3) produk hasil penelitian yang 
terdaftar paten atau kekayaan intelektual (KI), (4) produk hasil penelitian yang dapat 
dipasarkan, (5) jasa berdasarkan hasil penelitian yang bisa ditawarkan kepada masyarakat.  
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Formulasi strategi pengembangan 
UKWMS mencapai tujuan penelitiannya melalui penelitian lintas disiplin internal 

universitas maupun lintas universitas dan kerjasama dengan lembaga pemerintah (Dinas 
kesehatan, balitbang di bawah departemen pertanian), instansi/perusahaan swasta dan/atau 
masyarakat. Penelitian lintas disiplin perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan 
penelitian di UKWMS karena lebih mudah menghasilkan produk atau jasa penelitian yang 
dapat diterima oleh masyarakat atau mitra (proses hilirisasi atau komersialisasi) dibandingkan 
penelitian monodisiplin.  

Penelitian lintas disiplin antara bidang kesehatan dapat dilakukan multidisiplin dengan 
melibatkan bidang ilmu lainnya, misalnya bidang ilmu pendidikan, bidang ilmu psikologi, 
bidang ilmu ekonomi, bidang ilmu teknologi, bidang ilmu komunikasi. Terkait dengan 
penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh perilaku kesehatan yang tidak menunjang hidup 
sehat, kegiatan pendidikan kesehatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi bidang kesehatan 
dan bidang pendidikan dalam hal metode dan media pembelajaran. Faktanya ada 53% 
masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat penyimpangan perilaku kesehatan, maka dari itu 
aspek pendidikan kesehatan kepada masyarakat menjadi sangat relevan. Bidang ilmu 
komunikasi dapat berperan dalam hal mengkomunikasikan informasi terkait penyakit 
degeneratif, baik pencegahan dan penanganannya kepada masyarakat luas secara lebih 
komunikatif (mudah dimengerti, tidak ambigu, menarik). Bidang ekonomi membantu analisis 
pasar dan nilai ekonomis suatu produk atau jasa penelitian sebelum ditawarkan atau 
dipasarkan. Bidang psikologi dapat berperan dalam hal meneliti penyebab munculnya pola 
perilaku masyarakat tertentu atau cara memodifikasi perilaku masyarakat. Bidang ilmu 
teknologi dapat memberi sumbangsih berupa pengembangan teknologi di bidang kesehatan, 
misalnya kit diagnosa indikator penyakit, mesin terapi atau penanganan penyakit tertentu, 
teknologi nanopartikel untuk sistem penghantaran obat, teknologi rekayasa proses isolasi 
senyawa berkhasiat obat dari bahan alam, pengembangan formula nutrisi untuk memperbaiki 
gizi pasien penyakit degeneratif.  
 
3.3. Bidang Teknologi 

Penelitian bidang teknologi diarahkan pada pemanfaatan teknologi guna meningkatkan 
ketersediaan energi dan produk-produk inovatif berbasis sumber daya alam untuk aplikasi di 
bidang pangan yang disertai dengan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan 
lanjut terhadap bahan-bahan alam  menjadi material maju yang mempunyai sifat unggul 
tertentu sesuai dengan aplikasi material maju masing-masing. Hal ini sangat penting 
mengingat ketersediaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan belum 
dimanfaatkan secara efisien dan efektif karena keterbatasan teknik pengolahan dan aplikasi di 
bidang tertentu. Oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi rekayasa proses dan 
pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya guna bahan alam baik sebagai produk 
pangan fungsional, material nano, material katalis, sereta material untuk energy storage yang 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri maju. Diharapkan pada akhirnya kesejahteraan 
masyarakat dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup. 

Energi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat menetukan tingkat 
kesejahteraan keluarga. Hampir semua aktivitas kehidupan membutuhkan energi sehingga 
ketersediaan energi sangat menentukan keadaan ekonomi masyarakat secara umum dan 
ekonomi keluarga khususnya. Berdasar tingkat produksi dan penggunaanya saat ini, maka 
cadangan minyak bumi, gas bumi dan batu bara diperkirakan akan habis dalam waktu 
berturut-turut kurang lebih 18 tahun, 61 dan 147 tahun (Yusgiantoro, 2005). Berkenaan 
dengan menipisnya sumber energi fosil tersebut, untuk mengantisipasi kebutuhan akan energi 
yang makin lama semakin meningkat pada masa mendatang, maka perlu beberapa 
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penyelesaian baik dari segi  alternatif bahan bakar pengganti maupun pengembangan 
teknologi untuk penciptaan, konservasi dan distribusi energi. 

Dalam hal ketersediaan pangan, kondisi Jawa Timur secara umum berada pada tingkat 
tahan pangan. Ketahanan pangan merupakan basis utama dalam mewujudkan ketahanan 
ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.  Ketahanan Pangan adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 
tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 
merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.  Lima pangan 
strategis yang tetap berpusat pada beras, kedelai, jagung, gula dan daging dapat dipenuhi 
sendiri (telah mencapai kemandirian pangan) di Provinsi Jawa Timur. Menurut Badan 
Ketahanan Pangan Jawa Timur dan World Food Programme (WFP), pada tahun 2015 hanya 
ada sedikit catatan, yaitu terdapat 37 dari 605 kecamatan (6,1 persen) di Jawa Timur dalam 
kondisi defisit untuk penyediaan serealia dan umbi-umbian jika digunakan indikator Rasio 
Konsumsi Normatif per Kapita (NCPR). Selain ketersediaan pangan, dua pilar ketahanan 
pangan yang lain adalah pemanfaatan pangan dan aksesibilitas pangan. Oleh karena itu, untuk 
memperkuat ketahanan pangan dan menjamin keberlanjutannya maka perlu dilakukan 
diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal 
melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan, serta  pemerataan 
ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dengan melakukan distribusi pangan melalui upaya 
pengembangan sistem distribusi secara efisien. 

Material maju menjadi salah satu prioritas nasional yang diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan industri maju karena kebutuhan akan material maju ini merupakan salah satu 
indikator kemajuan industri suatu bangsa. Bangsa Indonesia banyak mengimpor material-
material kebutuhan industri, oleh karena itu diperlukan penelitian dan penyediaan material-
material maju yang dibutuhkan industri sehingga dapat mengurangi beban impor negara. 
Riset material maju direncanakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan material maju di 
bidang energi, katalis, kesehatan, pengolahan air (limbah) industri, dan pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih baik lagi. 

Terkait dengan kebutuhan penelitian di bidang teknologi, maka tiga konsentrasi 
penelitian yang dipilih untuk dikaji lebih lanjut di Unika widya Mandala Surabaya adalah (1) 
penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, (2) rekayasa pengolahan sumber 
daya alam lokal/domestik, dan (3) material maju. Secara garis besar, penelitian di bidang 
energi baru dan terbarukan ditujukan untuk mengembangkan bionergi berkelanjutan berbasis 
sumber daya alam lokal serta mengembangkan teknologi atau rancang bangun untuk 
menghasilkan, menyimpan dan mendistribusikan energi serta meningkatkan efisiensi 
pemanfaatan energi tersebut. Penelitian rekayasa pengolahan sumber daya alam lokal 
ditujukan untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang mampu bersaing di bidang 
pangan yang dapat mendukung tercapainya kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan 
kelestarian lingkungan hidup. Rekayasa pengolahan sumber daya alam lokal tersebut juga 
perlu disertai pengembangan teknologi terkait sehingga ketersediaan akses distribusi, sarana 
prasarana, serta pengelolaan lingkungan dapat ditingkatkan. Tidak hanya itu saja, rekayasa 
bahan-bahan alam juga dilakukan untuk menghasilkan suatu material maju yang dapat 
diaplikasikan di berbagai bidang kebutuhan manusia dan sektor industri. 
 
Input 

Penelitian di bidang teknologi dapat berlangsung secara berkesinambungan karena 
didukung oleh peneliti-peneliti yang mempunyai jejak rekam (track record) yang mencukupi. 
Pelaku penelitian adalah penerima dana penelitian kompetensi, unggulan perguruan tinggi, 
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dosen muda, hibah bersaing, fundamental, penelitian insentif Ristek, dan hibah pekerti. 
Beberapa  peneliti berpengalaman dalam kerjasama penelitian dengan pihak perguruan tinggi 
di luar negeri terutama dengan Taiwan Tech (Taipei), Victoria University (Australia), Ladoke 
Akintola University Technology (Nigeria), National University of Singapore (Singapura), 
Yamaguchi University (Jepang), Swinburne University (Malaysia). Pengalaman kerjasama 
penelitian dengan UMKM dan industri juga dimiliki oleh peneliti antara lain dengan PT. 
Bogasari (Surabaya), PT. H.M. Sampoerna (Surabaya), PT. Heinz ABC (Surabaya), PT. 
Unilever (Jakarta), PT. Orang Tua Grup (Surabaya), PT. Hartono Istana Teknologi (Kudus), 
PT. Sarimas Permai (Surabaya), PT. Graha Sempurna Alam (Surabaya), CV. Sumber Alam 
(Surabaya), PT. Lautan Natural Krimerindo (Surabaya), PT. HRL International (Gresik) dan 
masih banyak lainnya. Penelitian pemanfaatan bahan alam lokal untuk mengatasi 
permasalahan energi dan limbah telah mendapatkan biaya dari The World Academy of 
Science dan International Foundation of Science. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 
sumber daya manusia yang menangani rumpun ini sangat unggul. Pengalaman penelitian 
yang bersifat intermultidisipliner juga mendukung keberhasilan pelaksanaan penelitian. 

Fasilitas laboratorium dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mendukung 
pelaksanaan penelitian tersedia di universitas. Selain itu, hibah beberapa alat dan instrumen 
juga diterima terkait dengan hasil kerjasama dengan Taiwan Tech dan perolehan program 
hibah kompetisi institusi. Peneliti juga mendapatkan akses penggunaan beberapa instrumen di 
Taiwan Tech. Secara khusus, laboratorium-laboratorium yang terkait antara lain: Lab. 
Teknologi Proses, Lab. Operasi Teknik Kimia, Lab. Elektronika, Lab. Konversi Energi 
Listrik, Lab. Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, Lab. Proses Produksi, Lab. 
Perancangan Sistem Industri, Lab. Pemodelan dan Simulasi Industri, Lab. Biokimia-,Kimia 
Pangan dan Gizi, Lab. Mikrobiologi Industri, Lab. Teknologi Pangan, Lab. Analisis Pangan, 
Lab. Pengendalian Mutu dan Pengujian Sensorik, Lab. Produksi, Lab. Rangkaian dan 
Pengukuran Besaran Listrik, Lab. Pemrosesan Sinyal Digital, Lab. Sistem Mikro, Lab. 
Mekanik dan Robotik, Lab. Instrumentasi, Lab. Kontrol Industri, Lab. Teknik Biomedika, 
Lab. Telekomunikasi, Lab. Jaringan Komputer, Pusat Penelitian Pangan dan Gizi (PPPG), 
dan Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT). 

Dana penelitian bersumber dari anggaran universitas, kemitraan dengan industri dan 
UMKM, Ristekdikti, dan lembaga penelitian atau institusi luar negeri (The World Academy of 
Science, International Foundation of Science, Taiwan Tech). Peningkatan kapasitas peneliti 
juga dilengkapi dengan pengembangan kapasitas publikasi dan pembuatan proposal dari 
berbagai skim penelitian. Program kegiatan bersifat lokaklinik agar terjadi pendampingan 
intensif sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan. 
 
Proses 

Proses penelitian dengan fokus kajian penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan 
terbarukan didukung penuh oleh Peneliti dari Fakultas Teknik, sedangkan fokus kajian 
rekayasa pengolahan sumber daya alam lokal/domestik dan material maju dilaksanakan oleh 
Peneliti dari Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Bisnis, Fakultas 
Farmasi, Fakultas Kedokteran. Rekam jejak peneliti selama ini sangat mendukung 
keberhasilan pelaksanaan rencana strategis penelitian ini. 

 
Output 

Dari hasil penelitian akan dihasilkan publikasi ilmiah, pemakalah pada pertemuan 
ilmiah, teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, buku ajar, visiting lecturer, dan model. 
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Formulasi strategi pengembangan 
Hasil penelitian diseminasikan dalam forum Seminar Hasil dan Gelar Karya yang 

diagendakan secara rutin (setiap tahun) oleh LPPM. Di dalam forum tersebut, diharapkan 
terjalin transfer knowledge antar peneliti sehingga masing-masing peneliti dapat 
memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk pengembangan keilmuannya. Di dalam 
pengembangan keilmuan tersebut, diharapkan terjalin penelitian antar prodi dan/atau fakultas. 
Selain itu, di dalam forum Seminar Hasil dan Gelar Karya tersebut juga diundang pihak luar 
seperti industri, lembaga peneliti, masyarakat, maupun instansi pemerintah untuk menjalin 
kerjasama yang terprogram sehingga pemanfaatan hasil-hasil penelitian dapat dirasakan 
secara langsung oleh pemangku kepentingan melalui kegiatan abdimas. Komersialisasi hasil-
hasil penelitian merupakan target yang akan dicapai pada tahap selanjutnya. Dengan 
demikian upaya pencapaian kesejahteraan keluarga dapat direalisasikan untuk mencapai 
kebaikan bersama. 
 
3.4. Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya, serta Pendidikan 

Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya, serta Pendidikan mempunyai 4 kajian 
utama yaitu: (1) penguatan kelembagaan UMKM, (2) pengembangan SDM pendidikan 
berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing, (3) kajian well being pada psikologi positif, dan 
(4) bonum commune. 
 
3.4.1. Penguatan Kelembagaan UMKM 

Penguatan kelembagaan UMKM bertujuan untuk mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) sebagai motor Ekonomi Kreatif. UMKM mempunyai peranan 
penting dalam perekonomian Indonesia. Peranan penting tersebut ditunjukkan oleh 
kemampuan UMKM untuk bertahan pada saat krisis ekonomi pada tahun 1998 meskipun 
sektor riil yang lebih besar mengalami kebangkrutan. Kemampuan UMKM dalam 
menghadapi krisis ekonomi disebabkan oleh: 1) tidak memiliki utang luar negeri, 2) tidak 
banyak hutang ke perbankan karena mereka dianggap un-bankable, 3) menggunakan input 
lokal, dan 4) berorientasi ekspor. Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UMKM 
mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UMKM terhadap 
produk domestik bruto mencapai 54-57%. Sumbangan UMKM terhadap penyerapan tenaga 
kerja sekitar 96%. Sebanyak 91% UMKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga 
eksportir/pedagang perantara. Hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan 
pembeli/importir yang bertempat tinggal/berkewarganegaraan luar negeri. Kemampuan 
UMKM ini memberikan keunggulan bagi UMKM sebagai sektor yang memberikan 
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara.  

Penguatan kelembagaan UMKM merupakan salah satu bentuk atau indikator dalam 
mewujudkan kesejahteraan keluarga terutama keluarga pelaku UMKM. Sasaran utama dalam 
pencapaian tujuan ini adalah pelaku UMKM dan para pemangku kepentingan lainnya, antara 
lain: mitra kerja UMKM, regulator dan pemangku kepentingan lainnya. 

Input 
Sarana dan prasaranayang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dengan kajian 

penguatan kelembagaan UMKM cukup memadai antara lain: kerja sama dengan Dinas 
Koperasi dan UMKM, direktori UMKM, program aplikasi  untuk pengolahan data, jurnal 
berlangganan PRO QUEST, pusat riset bisnis, dan lab pemasaran. Ketersediaan sarana dan 
prasarana tersebut mendukung kegiatan penelitian dengan tema Kewirausahaan dan UMKM. 

Sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan kegiatan penelitian dengan kajian 
penguatan kelembagaan UMKM mempunyai kompetensi memadai. Hal ini dibuktikan oleh 
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1) rekam jejak penelitian sebelumnya oleh dosen di lingkungan Fakultas Bisnis dan Pasca 
Sarjana Program Studi Magister Manajemen dan Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas 
Komunikasi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan serta Fakultas Psikologi; 2) adanya 
dosen Fakultas Bisnis yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai narasumber dalam 
pembinaan UMKM; 3) perolehan dana hibah penelitian dari Kemenristekdikti oleh dosen-
dosen Fakultas Bisnis, dan 4) dosen-dosen Fakultas Bisnis dipercaya oleh Dinas Koperasi 
dan UMKM sebagai fasilitator dalam pelatihan manajerial UMKM. 

Ketersediaan dana internal yang memadai dari Universitas dalam menjalankan kegiatan 
penelitian dengan kajian penguatan kelembagaan UMKM. Selain dana internal, 
dimungkinkan perolehan dana eksternal, berdasarkan rekam jejak penelitian sebelumnya, 
berasal dari hibah Kemenristekdikti, Dinas Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia dan 
Misereor. 

Proses 
Kegiatan penelitian dengan kajian kajian penguatan kelembagaan UMKM dilaksanakan 

secara lintas disipliner serta secara inter organisasi maupun antar organisasi. Inter organisasi 
dilakukan melalui kerjasama antara dosen-dosen bidang ilmu manajemen, komunikasi, 
akuntansi, psikologi, pendidikan, teknik industri, farmasi dan teknologi pangan. Antar 
organisasi dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Diklat Koperasi 
dan Bank Indonesia. 

Kajian penguatan kelembagaan UMKM mempunyai 2 (dua) sub kajian. 
(a) Aspek perilaku dan mental pelaku bisnis/wirausahanya. Sub kajian ini bertujuan untuk 

menanamkan sekaligus memperkuat mental kewirausahaan para pelaku bisnis UMKM, 
sehingga bisnis UMKM dapat bertumbuh dan berkembang menjadi besar. Sub kajian ini 
meliputi: pendidikan mental kewirausahaan, perilaku wirausaha dalam bisnis UMKM 
serta karakteristik wirausaha yang berhasil. 

(b) Aspek pengelolaan organisasi. Sub kajian ini bertujuan untuk menyiapkan organisasi 
UMKM apabila UMKM bertumbuh besar. Sub kajian ini meliputi: implementasi 
manajemen modern, pembangunan sistem informasi dan teknologi yang membantu 
penyediaan informasi, serta tata kelola organisasi. 

Output 
Luaran penelitian dengan kajian penguatan kelembagaan UMKM meliputi luaran (1) 

secara akademis dalam bentuk publikasi jurnal nasional dan internasional, serta (2)  luaran 
secara praktis yaitu metode bisnis untuk penguatan kelembagaan UMKM sehingga pelaku 
UMKM dan pihak-pihak yang terkait dapat mencapai kesejahteraan keluarga. 
 
Formulasi strategi pengembangan 

Hasil penelitian akan diseminasikan dalam seminar dan publikasi ilmiah lainnya, 
sehingga memperoleh banyak masukan dari peneliti lainnya. Selain itu, hasil penelitian juga 
akan disampaikan ke wirausaha atau pelaku UMKM, DinKop dan UMKM Jawa Timur serta 
BI. Penyampaian ke pelaku bisnis UMKM, DinKop dan UMKM Jawa Timur serta BI ini 
bertujuan untuk memperoleh feedback atas rumusan model yang menjadi luaran penelitian.  

 

3.4.2. Pengembangan SDM Pendidikan Berkarakter Kebangsaan, dan Berdaya Saing 
Penelitian topik pengembangan SDM pendidikan berkarakter kebangsaan dan berdaya 

saing, yang termasuk dalam tema kajian ekonomi dan sumber daya manusia, merupakan 
topik yang amat relevan dengan visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP). Visi FKIP ialah penyelenggaraan pendidikan guru jenjang strata satu (S1) yang 



27 
Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016-2021 

 
 

unggul dilandasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik; sedangkan misi FKIP ialah 
menciptakan tenaga pendidik yang profesional, bermoral, dan unggul, yang mampu belajar 
sepanjang hayat dan berwawasan ke depan di bidang ilmu yang ditekuni. Adapun antara 
relevansi topik kajian dengan visi-misi FKIP didasarkan pada dua alasan. Pertama, topik 
penelitian tersebut secara spesifik berkaitan dengan pengembangan SDM dan FKIP secara 
kelembagaan memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan dan 
mengembangkan tenaga pendidikan. Kedua, topik penelitian tersebut berkaitan dengan SDM 
yang berkarakter kebangsaan dan FKIP secara kelembagaan memang berkomitmen 
menyiapkan dan mengembangkan tenaga pendidikan yang berbasis karakter atau nilai-nilai, 
yaitu profesional, bermoral dan unggul. 

Selain relevansi tersebut, topik penelitian ini dipilih dengan dua (2) pertimbangan. 
Pertimbangan pertama ialah mengikuti ketentuan dalam Rencana Induk Riset Nasional 2015-
2045 bahwa penelitian bidang pendidikan termasuk dalam tema kajian ekonomi dan sumber 
daya manusia dan secara spesifik terkait dengan topik penelitian pendidikan berkarakter dan 
berdaya saing. Pertimbangan kedua ialah menindaklanjuti Rencana Strategis (Renstra) FKIP 
UKWMS 2011–2015, Rencana Induk Pengembangan (RIP) FKIP UKWMS 2011-2015, dan 
Academic Plan FKIP UKWMS 2011-2015. 

Bila dalam periode sebelumnya (Renstra, RIP, dan academic plan) penelitian FKIP 
berfokus pada kajian perangkat pembelajaran, maka pada periode lima tahun ke depan 
(Renstra Penelitian FKIP 2016-2021) penelitian FKIP berfokus pada pengembangan SDM 
pendidikan berkarakter kebangsaan dan berdaya saing yang mencakup dua sub-topik, yaitu: 
1) kebijakan dan  profesi pendidikan, dan 2) pengajaran dan pembelajaran (Fisika, bahasa 
Inggris, dan PAUD). Dengan perluasan area penelitian ini, penelitian FKIP tidak hanya 
memberi perhatian pada perangkat pembelajaran saja tetapi juga berfokus pada kebijakan 
publik pendidikan, pengembangan profesi pendidikan, dan aspek-aspek pengajaran dan 
pembelajaran bidang Fisika, bahasa Inggris, dan PAUD karena FKIP memiliki tiga program 
studi (prodi): pendidikan Fisika,  pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan guru PAUD. 
 
Input 

Untuk menjamin pelaksanaan rencana strategis penelitian FKIP tersebut, faktor input 
sebagai salah satu aspek penentu keberhasilan perlu mendapat perhatian khusus. Dalam 
konteks ini, FKIP telah menyusun roadmap riset FKIP yang di dalamnya terdapat penetapan 
capaian tujuan jangka panjang, yaitu penelitian yang berdampak nasional dan regional. 
Pencapaian tujuan jangka panjang ditetapkan melalui tonggak-tonggak capaian (milestone). 
Capaian periode pertama (2015-2019) dipetakan untuk penelitian yang terutama berdampak 
nasional. Capaian periode berikutnya (2020-2024) dipetakan untuk  penelitian yang 
berdampak regional, yaitu kawasan Asia Tenggara. Capaian berikutnya (2025-2029) 
dipetakan untuk penelitian yang berdampak internasional.  

Selain roadmap, FKIP memiliki daya dukung lainnya untuk menjamin pelaksanaan 
rencana penelitiannya, yaitu SDM (para dosen berlatar-belakang pendidikan S2/S3, dan para  
profesor) yang memiliki kompetensi yang relevan topik kajian, laboratorium-laboratorium 
penunjang, mitra karya (sekolah-sekolah kerjasama, dinas pendidikan, Badan Akreditasi 
Pendidikan/BAP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan/LPMP), sumber dana penelitian 
(Kemristek Dikti, UKWMS, dan sumber lainnya), dan kebijakan strategis jurusan/fakultas 
yang menunjang pelaksanaan penelitian.  

Proses 
Agar renstra penelitian FKIP dapat dilaksanakan sesuai rencana/tahapannya sehingga 

dapat mencapai tujuannya secara optimal, kegiatan penelitian perlu disertai dengan dukungan 
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sistemik, yaitu penjadwalan kegiatan penelitian secara cermat, pembagian tugas penelitian 
secara proprosional di antara peneliti sesuai kompetensi masing-masing, dan upaya-upaya 
pengendalian, monitoring dan evalusasi proses dan hasil-hasil kegiatan penelitian secara 
periodik. Pelaksanaan renstra penelitian FKIP perlu mendapat dukungan sistemik lainnya, 
yaitu kepemimpinan baik di tingkat jurusan maupun fakultas.  

Pelaksanakan renstra penelitian FKIP dilaksanakan secara mono-disiplin dan lintas-
disiplin. Sesuai dengan sub-topik penelitiannya, yaitu 1) kebijakan dan profesi pendidikan 
dan 2) pengajaran dan pembelajaran (Fisika, bahasa Inggris, dan PAUD), aspek yang diteliti 
meliputi antara lain substansi atau isi kebijakan pendidikan (penelitian hulu), implementasi 
kebijakan pendidikan, hasil implementasi kebijakan pendidikan, pengembangan profesi 
pendidikan, perangkat pembelajaran, materi pembelajaran, kurikulum, pendekatan/metode 
/teknik pengajaran, evaluasi atau penilaian hasil belajar, linguistik/linguistik terapan, 
Fisika/Fisika terapan, dan PAUD. Dengan demikian, ranah penelitian FKIP terbentang dari 
penelitian hulu hingga hilir. Dengan aspek-aspek penelitian demikian, subjek penelitian yang 
dapat dijadikan sasaran penelitian antara lain para pendidik (guru), calon guru, pengelola 
lembaga pendidikan, dan stake-holder pendidikan lainnya.  
 
Output 

Seiring dengan topik penelitiannya, yaitu pengembangan SDM pendidikan berkarakter 
kebangsaan dan berdaya saing, yang mencakup ranah 1) kebijakan dan  profesi pendidikan, 
dan 2) pengajaran dan pembelajaran (Fisika, bahasa Inggris, PAUD), output penelitian yang 
hendak dicapai anara lain berupa: naskah akademik, dokumen kebijakan, publikasi, artikel, 
jurnal ilmiah, buku, artikel populer, dan hak cipta. 

Formulasi Strategi Pengembangan 
Variabel/komponen input, proses, dan output di atas perlu dikelola secara cermat dan 

komprehensif menjadi strategi pengembangan. Dengan demikian, strategi pengembangan ini 
meliputi aktifitas-aktifitas berikut: 
1.  memastikan bahwa roadmap riset FKIP, tonggak/tahapan capaian (milestone), SDM, 

sarana dan prasarana, mitra karya, sumber dana penelitian, kebijakan strategis 
jurusan/fakultas sungguh-sungguh dikelola dengan baik demi mendukung secara 
produktif pelaksanaan kegiatan penelitian,   

2. melakukan penjadwalan kegiatan penelitian secara cermat, 
3. melakukan pembagian tugas penelitian secara proprosional di antara SDM yang tersedia 
 sesuai kompetensi masing-masing, 
4. melakukan pengendalian, monitoring dan evalusasi proses dan hasil-hasil kegiatan 

penelitian  secara periodik, dan  
5. memastikan bahwa kepemimpinan di level jurusan maupun fakultas secara sistemik 
 berkomitmen mendukung pelaksanaan penelitian. 
 
3.4.3. Kajian Well Being pada Psikologi Positif 

Penelitian dengan tema “Well being dengan berdasar pada psikologi positif” dirumuskan 
dengan berdasar pada rekam jejak (track record) penelitian yang selama ini dilakukan. 
Berdasar pada rekam jejak yang ditelusuri, utamanya kajian yang dilakukan pada tingkat 
fakultas, kajian-kajian perspektif psikologis selama ini bermuara pada terbentuknya well 
being. Artinya adalah bahwa well being diyakini sebagai kondisi akhir (kondisi objektif atau 
cita-cita) yang ingin diwujudkan. Karena well being diyakini sebagai kondisi objektif yang 
dicita-citakan tema tersebut diangkat menjadi salah satu unggulan pada bidang sosial 
humaniora, seni budaya, dan pendidikan. 
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Selain itu, perumusan tema tersebut juga dilatarbelakangi oleh konsep kesejahteraan 
yang sering melewatkan perspektif psikologis (yang bersifat intangible), meskipun banyak 
pihak sudah sepakat bahwa kesejahteraan adalah konsep yang multi perspektif di mana 
perspektif psikologi juga ikut mengkonstruksinya. Dengan kondisi seperti itu, perumusan 
tema tersebut bertujuan untuk mengkonstruksi (dan kemudian mewujudkan) kesejahteraan 
secara psikologis, sehingga cita-cita kesejahteraan yang integral dapat semakin didekati. 
Dalam rumusan berbeda, melalui tujuan tersebut, konsep kesejahteraan dapat diwujudkan 
secara lebih holistik karena menyertakan kondisi kesejahteraan psikologis. 

Lebih jauh dari itu, dalam konteks ini, tema well being yang dirumuskan bukan hanya 
merupakan adaptasi dari konsep barat (Eropa dan Amerika) sebagaimana sering terjadi dalam 
perkembangan ilmu-ilmu empiris. Tema well being dirumuskan berdasar pada konsep lokal 
yang sejatinya sudah dan sedang dihidupi dan berkembang. Berdasarkan hal tersebut maka 
konsep well being yang dirumuskan berbasis pada praktek-praktek baik yang selama ini 
hidup dan berkembang di keluarga-keluarga dan masyarakat (psikologi positif). Konsep 
tersebut dikonstruksi dari pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku masyarakat lokal 
(indigenous/local wisdom). 

 
Input 

Dari sisi variabel input, penelitian kajian well being dengan berdasar pada psikologi 
positif akan didukung oleh beberapa hal, yakni: 1) roadmap penelitian yang sudah 
terumuskan secara cermat yang merupakan kesinambungan dari roadmap penelitian 
sebelumnya, 2) kualitas SDM yang memiliki kompetensi memadai dengan kualifikasi master 
dan doktor, 3) ketersediaan dana (meskipun tidak dapat dikatakan banyak) internal untuk 
kegiatan penelitian, 4) laboratorium psikologis beserta dengan alat-alat ukur psikologisnya, 
dan 5) keberadaan lembaga mitra yang bersedia untuk terlibat dalam kegiatan dengan 
berperan sebagai laboratorium hidup dalam perspektif psikologi. Selain itu, penelitian tema 
ini juga didukung oleh adanya Pusat Layanan Psikologi (PLP) yang sudah berkembang di 
Surabaya dan Pusat Psikologi Positif yang sedang dalam proses pembentukan dan pasti akan 
dikembangkan oleh fakultas. 
 
Proses 

Dari sisi variabel proses, penelitian tema well being dengan berdasar pada psikologi 
positif akan menjangkau beberapa domain kehidupan manusia, mulai dari karakteristik 
individual, keluarga, organisasional, pendidikan, dan beberapa domain sosialitas yang lain 
(kelompok dan komunitas). Secara metodologis, proses pelaksanaan kajian ini akan 
diwujudkan secara mono-disipliner(khas kajian psikologi) dan inter-disipliner (kajian 
kerjasama dengan disiplin ilmu lain). Dari sisi subjeknya, kajian-kajian akan diarahkan pada 
semua tahap usia perkembangan manusia, mulai anak-anak sampai dewasa. Secara geografis, 
wilayah kajian akan diarahkan pada beberapa tempat yang secara yuridis sudah terbangun 
kerjasama dengan universitas, yakni: wilayah pesisir utara Surabaya (Kelurahan Sukolilo 
Baru), masyarakat terdampak lokalisasi Dolly, dan  Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi 
(Komisi PSE) Keuskupan Surabaya. Di luar ketiga wilayah tersebut, kajian juga akan 
diarahkan pada beberapa tempat atau organisasi yang selama ini sudah menjalin kerjasama 
(bermitra) dengan pihak fakultas. Sebagai sebuah kajian, proses ini akan mencakup dua 
tahap, yakni: tahap penelitian dan tahap intervensi. Pada tahap penelitian, kajian rumpun ini 
akan bermuara pada konstruksi well being yang berbasis kondisi lokal, dan berdasar 
konstruksi tersebut dilakukanlah program intervensi, utamanya yang berbasis komunitas. 
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Output 
Luaran penelitian tema well being dengan berdasar pada psikologi positif adalah model-

model intervensi kesejahteraan psikologis (individual dan komunal) dengan berdasar pada 
praktek-praktek baik yang selama ini hidup dan berkembang di keluarga-keluarga dan 
masyarakat yang dapat diaplikasikan pada kehidupan individu, keluarga, organisasional, 
pendidikan, dan beberapa domain sosialitas yang lain (kelompok dan komunitas). Model-
model intervensi tersebut dimaksudkan untuk dapat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan 
abdimas. Tujuannya adalah terwujudnya kesejahteraan psikologis, baik pada wilayah 
individual maupun komunal. Dalam tahapan berikutnya, jika berbagai kajian beserta dengan 
intervensinya sudah terwujud, output yang diharapkan adalah penerbitan (jurnal dan buku) 
yang memuat praktek-praktek baik (good practices) tentang berbagai kegiatan intervensi 
psikologis yang bersifat akademis dan dapat direplikasi secara adaptatif pada wilayah-
wilayah lain. 

 
Formulasi Strategi Pengembangan 

Strategi pengembangan penelitian tema ini akan dilakukan melalui dua cara, yakni 
secara internal dan eksternal. Secara internal: tema well being akan ditetapkan sebagai renstra 
penelitian fakultas selama lima tahun ke depan. Melalui penetapan ini, kajian-kajian 
psikologis yang dilakukan oleh warga fakultas akan dikondisikan terkonsentrasi pada tema 
tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengelaborasi isu-isu terbaru. Secara 
eksternal, kajian tema well being akan kental dengan nuansa pemberdayaannya. Hal itu 
terwujud karena kajian yang dilakukan akan diwujudkan dengan mengedepankan proses 
intervensi. Melalui proses intervensi yang kental dengan nuansa pemberdayaannya, 
kelompok mitra akan semakin diberdayakan, dan dengan berdayanya kelompok mitra maka 
isu ini akan dikaji dan dievaluasi secara terus-menerus. Melalui  kedua strategi tersebut 
keberlanjutan kajian dari tema ini akan selalu dapat dijaga dan dipertahankan. 

 
3.4.4. Bonum Commune 

Kajian ini bertujuan untuk membangun kesadaran yang tepat mengenai Bonum Commune 
(Kebaikan Bersama). Bonum Commune merupakan kepenuhan hidup manusia sebagai 
manusia. Bonum Commune, dengan demikian, lebih luas daripada kesejahteraan yang 
bercorak ekonomi utilitarinistik semata. Pembangunan kesadaran akan Bonum Commune ini 
sejalan dengan intensi yang tercantum dalam Rencana Induk Riset Nasional 2015 – 2045 
untuk menggeser paradigma pembangunan dari paradigma kuantitatif-materialistik ke 
paradigma kualitatif. 
 
Input  

Bonum Commune lahir dari rekam jejak penelitian Fakultas Filsafat UKWMS yang secara 
berturut-turut mengangkat persoalan-persoalan sosial yang relevan di era kontemporer antara 
lain: iman dan akal budi (2011), relativisme nilai (2012), pendidikan (2013), pragmatisme 
(2014) dan identitas Indonesia di tengah arus globalisasi (2015). Berdasar refleksi atas 
persoalan-persoalan sosial tersebut, dicetuskan bahwa tujuan dari gerak dari pembangunan 
masyarakat hendaknya menuju pada Bonum Commune. Penelitian mengenai Bonum 
Commune didukung oleh hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kompetensi para peneliti di 
bidang Filsafat (Filsafat Politik, Filsafat Ekonomi, Filsafat Budaya, Filsafat Keilahian, Etika, 
Metafisika). 
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Proses  
Pembangunan kesadaran akan Bonum Commune akan dilakukan secara bertahap melalui 

pembentukan ruang publik yang demokratis. Ruang publik tidak berarti tempat yang dihuni 
secara fisik melainkan kondisi yang memungkinkan antara anggota masyarakat untuk saling 
berdiskusi menyelesaikan persoalan-persoalan sosial. Ruang publik yang demokratis hanya 
mungkin terjadi bila ditopang oleh manusia-manusia rasional yang berada di dalamnya. 
Setidaknya ada tiga kondisi yang menjadi pra-syarat terjadinya ruang publik: (1) peluang 
yang sama bagi masing-masing anggota untuk menyampaikan gagasannya, (2) tidak ada 
perbedaan kekuasaan di antara anggota diskusi dan (3) mengungkapkan gagasan tanpa 
dimanipulasi kepentingan lain di luar Kebaikan Bersama.  

Pembangunan kesadaran mengenai Bonum Commune akan dilakukan secara bertahap 
dalam  program jangka panjang (5 tahun) yang dijabarkan sebagai berikut: (1) Bonum 
Commune dalam Filsafat Barat; (2) BC dalam Filsafat Timur, Tradisi, Budaya dan Religi 
Indonesia (3) BC dan Kebijakan Publik, (4) BC dan Pembentukan Komunitas Kritis, (5) BC 
dalam Keadilan Sosial. 

Penelitian dilakukan secara multidisipliner dengan Fakultas Filsafat, Fakultas Teknik, 
Fakultas Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. 
Penelitian interdisipliner dengan Fakultas Teknik dilakukan dalam rangka membentuk visi 
relasi antara manusia dan lingkungan yang berbasis Bonum Commune; dengan Fakultas Ilmu 
Komunikasi dalam rangka pembentukan komunitas kritis dalam menganalisis media massa; 
dengan Fakultas Bisnis dalam upaya merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan sosial; 
dan dengan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dalam rangka menularkan kesadaran 
akan Bonum Commune di masyarakat. 

 
Output  

Output dari penelitian rumpun filsafat ini ialah analisis atas Bonum Commune dalam 
lima tahap yang digali melalui diskusi-diskusi publik dan dimanifestasikan dalam bentuk 
buku-buku referensi. Pengembangan penelitian dalam rumpun ini dapat dijaga 
keberlanjutannya dengan mempertahankan wacana mengenai Bonum Commune dalam 
diskusi-diskusi sehari-hari dan dengan menjalin semakin banyak mitra dengan komunitas-
komunitas sosial maupun dengan pemerintah sebagai upaya untuk mengejawantahkan Bonum 
Commune. 
 
Formulasi Strategi Pengembangan  

Pengembangan penelitian diwujudkan dengan menjalin kemitraan dengan komunitas-
komunitas pendampingan generasi muda di Surabaya seperti Nera Academia dan PPM 
(Pelayanan Pastoral Mahasiswa); serta dengan Universitas-universitas lain yang telah 
tercantum dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama seperti STF Driyarkara, Fakultas Filsafat 
UGM, Unika Darma Cendika dan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta Surabaya. Di 
samping itu, untuk menunjang pengembangan penelitian interdisipliner diupayakan 
mengajukan dana riset ke Kemeristekdikti, LPDP, dan sumber dana lainnya di luar UKWMS. 
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BAB IV  
SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR 

 
Renstra UKWMS 2016-2021 ini ditujukan untuk mencari alternatif penyelesaian dari 

masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat yaitu: 1) permasalahan dalam menggulirkan 
hasil penelitian menjadi sarana tranformasi keluarga dan masyarakat mencapai 
kesejahteraan berbasis nilai kebaikan bersama, 2) masalah kesehatan yang disebabkan 
proses degenerasi yang dapat diatasi dengan tindakan promotif, preventif, kuratif, 
rehabilitatif dan paliatif, dan berkaitan erat dengan peningkatan pengetahuan dan 
perubahan perilaku kesehatan masyarakat, 3) masalah keterbatasan energi, dan 4) 
permasalahan sosial humaniora, seni dan budaya serta pendidikan agar tercapai 
pembangunan manusia secara utuh dan manusiawi. Secara keseluruhan, UKWMS 
mencanangkan rancangan masyarakat sejahtera melalui kegiatan tridarma perguruan 
tinggi berlandaskan standar nasional perguruan tinggi. Artinya, kegiatan pembelajaran, 
penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan serangkaian rantai kegiatan yang 
membentuk siklus sehingga menghasilkan massa (alumni) yang membentuk keluarga 
sejahtera dan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, untuk penetapan program strategis 
maka dilakukan pembagian menjadi 3 (tiga) bidang penelitian. Ketiga bidang tersebut 
dilingkupi nilai kebaikan bersama yang dikaji berdasarkan kajian rumpun untuk mencapai 
kesejahteraan keluarga. 
 
4.1. Sasaran, Program Strategis dan Indikator 
 
Sasaran : Kesejahteraan Keluarga 

Tujuan penelitian yang dilakukan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
adalah “Kebaikan Bersama (bonum commune)” dengan sasaran capaian “Kesejahteraan 
Keluarga“. Pada Rencana Strategis Penelitian 2016-2021 ini, sasaran yang ditetapkan adalah 
peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pembentukan konstruk sistem nilai kebaikan 
bersama, terutama untuk konteks Indonesia dan publik secara universal, penanggulangan 
penyakit-penyakit degenerasi, pengembangan energi alternatif bersinergi dengan 
pengembangan UMKM, dan pembangunan manusia secara utuh melalui bidang kajian 
humaniora dan seni; yaitu aspek manusia yang seimbang antara kemampuan hard skill dan 
soft skill; bersifat manusiawi dengan kehalusan budi, kesehatan psikologis, dan kemampuan 
berkomunikasi sosial yang mengutamakan kebaikan bersama dan memiliki dimensi artistik 
sebagai ciri manusia beraklak, berakal budi dan berpekerti luhur.  

Pencapaian sasaran “Kesejahteraan Keluarga“ didasarkan atas indikator pemenuhan 
kesejahteraan keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 
Indikator keluarga sejahtera ditinjau dari beberapa aspek, meliputi kesejahteraan di bidang 
fisik (pangan, papan, sandang, kesehatan), psikologis, spiritual (agama) dan ekonomi. 
Kesejahteraan keluarga di bidang fisik meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, 
sandang, dan akses kesehatan secara memadai. Kesejahteraan di bidang psikologis meliputi 
terpenuhinya kebutuhan rekreasi dan informasi, komunikasi antar anggota keluarga, 
keterlibatan dalam kegiatan bermasyarakat. Kesejahteraan di bidang spiritual meliputi 
pemenuhan kebutuhan ibadah anggota keluarga secara bersama dan teratur. Kesejahteraan di 
bidang ekonomi meliputi pemenuhan penghasilan tetap setiap anggota keluarga yang berusia 
15 tahun ke atas.  
 
 
 



33 
Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016-2021 

 
 

Program Strategis dan Indikator 
Untuk mencapai sasaran tersebut, maka UKWMS menentukan  3 (tiga) bidang sebagai 

program strategis yaitu 1) upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dari 
permasalahan kesehatan terkait proses degenerasi sebagai upaya  peningkatan kesejahteraan 
keluarga; 2) Pengembangan energi alternatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan 
keluarga dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan 3) pembangunan 
manusia seutuhnya mencakup aspek ekonomi, kemampuan komunikasi sosial, pendidikan, 
dan kesehatan psikologi sosial yang mengutamakan kebaikan bersama, agar terbentuk 
masyarakat sejahtera seholistik mungkin.  

Tabel 4.1. berikut menyajikan penjabaran secara umum aspek kompetensi/keahlian 
/keilmuan, isu-isu strategis, konsep pemikiran, pemecahan masalah, dan topik riset yang 
diusulkan dalam kaitan pelaksanaan kajian bidang kesehatan, bidang teknologi, dan bidang 
sosial humaniora, seni dan budaya serta pendidikan. 

 
Tabel 4.1. Topik Penelitian Unggulan UKWMS 

Kompetensi/ 
Keahlian/ Keilmuan Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

Topik/Riset 
yang 

Diperlukan 
Kedokteran, Farmasi, 
Keperawatan, 
Psikologi, Teknik, 
Pendidikan, 
Ekonomi, 
Komunikasi, 
Teknologi Pangan 
dan Gizi 

Proses degenerasi, yang 
meliputi diabetes 
melitus, kanker, 
hipertensi, arthritis, 
hiperlipidemia 

Mengembangkan 
sumber daya atau jasa 
untuk mengatasi 
permasalahan 
kesehatan terkait 
proses degenerasi 

Pengembangan upaya 
promotif, preventif, 
kuratif, rehabilitatif 
dan paliatif. 

Tabel 4.2. 
 

Teknik, Teknologi 
Pangan dan Gizi 

Teknologi yang 
berwawasan 
lingkungan 

Mengembangkan 
teknologi untuk 
mengatasi 
permasalahan seputar 
energi, pengolahan 
sumber daya alam 
lokal/domestik serta 
mengembangkan 
material maju yang 
diaplikasikan di 
bidang kesehatan, 
katalis, farmasi, 
lingkungan 

Penciptaan dan 
pengembangan energi 
baru dan terbarukan, 
rekayasa pengolahan 
sumber daya alam 
lokal/domestik, dan 
material maju 

Tabel 4.3. 

Manajemen, 
Akuntansi, Psikologi, 
Teknik, Komunikasi, 
Pendidikan, Filsafat, 
Keperawatan, 
Kedokteran 

Penguatan 
kelembagaan UMKM 
melalui kajian aspek 
perilaku dan mental 
pelaku wirausaha serta 
aspek organisasi 

UMKM sebagai 
motor ekonomi kreatif 
harus mempunyai 
kelembagaan kuat 
sehingga dapat 
memperkuat 
perekonomian bangsa 

Pengembangan model 
untuk penguatan 
kelembagaan UMKM 

Tabel 4.4.1. 

Kebijakan Publik, 
Psikologi, 
Pendidikan, 
Pengajaran & 
Pembelajaran,  
Pengembangan 
Kurikulum, 
Pengembangan 
Materi, 

1.  Adanya 
 kesenjangan 
 antara 
 konsepsi dan 
 implementasi 
 kebijakan 
 publik 
 pendidikan di 
 lapangan 

1. Pengembangan 
SDM berkarakter 
kebangsaan dan 
berdaya saing harus 
merujuk pada 
kebijakan publik 
pendidikan  

2. Pengembangan 
profesi keguruan 

1. Kajian kebijakan 
 dan profesi 
 pendidikan, 
2. Kajian 
 pengajaran dan 
 pembelajaran  

Tabel 4.4.2. 
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Kompetensi/ 
Keahlian/ Keilmuan Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

Topik/Riset 
yang 

Diperlukan 
Evaluasi, 
Linguistik/Linguistik 
Terapan, 
Fisika/Fisika 
Terapan, 
PAUD 
 

2.  Kebutuhan  SDM  
 (termasuk 
 pendidik)  yang 
 profesional  yang
 berkarakter 
 kebangsaan  dan 
berdaya saing  

harus berbasis 
pendidikan karakter  

3.  Pengembangan 
perangkat 
pembelajaran 
diarahkan untuk 
meningkatkan 
kompetensi calon 
guru/guru 

4.  Proses dan output 
pendidikan dan 
pembelajaran yang 
berkualitas 
menuntut SDM 
pendidikan yang 
berkarakter dan 
berdaya saing 

 Kajian kesejahteraan 
bersifat parsial 
(melewatkan perspektif 
sejahtera secara 
psikologis) dan 
cenderung 
mengadaptasi konsep 
dari barat (Eropa dan 
Amerika) 

1. Kesejahteraan 
adalah konsep yang 
multi-perspektif 
(dikonstruksi dari 
berbagai dimensi 
kehidupan 
manusia). 

2. Kesejahteraan 
psikologis adalah 
bagian integral 
(yang tak 
terpisahkan) dari 
konsep 
kesejahteraan itu 
sendiri. 

3. Kesejahteraan 
adalah konsep yang 
secara sosial 
psikologis dan 
kultural memiliki 
keterikatan dengan 
penghayatnya 

Intervensi (Rancangan 
dan implementasi) 
pengembangan 
kesejahteraan secara 
psikologis dengan 
mengelaborasi 
kekhasan lokal 

Tabel 4.4.3 

 Konflik dan 
kesenjangan sosial 

Menggali akar 
pemikiran Bonum 
Commune di Filsafat 
Barat.  

Menggali pemikiran 
tentang Bonum 
Commune sebagai 
tujuan dari gerak 
pembangunan 
masyarakat  

Tabel 4.4.4 

 Perlunya orientasi 
perkembangan 
pembangunan sosial 
 

Bonum Commune 
sesungguhnya sudah 
dikenal di pemikiran 
Timur termasuk 
Nusantara. 

Melakukan pemetaan 
Gagasan Bonum 
Commune dalam 
Filsafat Barat dan 
Timur 

 

 Paradigma 
pembangunan 
masyarakat yang 
melulu kuantitatif-
materialistis-

Menganalisis secara 
kritis perwujudan 
Bonum Commune 
dalam kebijakan 
public di berbagai 

Membangun ruang 
diskusi publik dalam 
rangka membangkitkan 
kesadaran kritis 
terhadap Bonum 
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Kompetensi/ 
Keahlian/ Keilmuan Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

Topik/Riset 
yang 

Diperlukan 
utilitarinistik bidang. Commune 

 minimnya ruang publik 
kritis 

Upaya mewujudkan 
Bonum Commune 
tidak akan mungkin 
terlaksana tanpa 
didukung komunitas 
kritis dan demokratis 

Mendampingi 
komunitas-komunitas 
orang muda yang giat 
melakukan kajian-
kajian kritis atas 
persoalan sosial (Nera 
Academia dan PPM) 

 

  Perwujudan Bonum  
Commune bertujuan 
pada Keadilan Sosial 

Menpublikasikan 
karya-karya refleksi 
atas Bonum Commune 

 

 
4.2. Bidang Kesehatan  

Pada bidang kajian unggulan kesehatan, fokus penelitian diarahkan pada proses 
degenerasi.  Aspek yang dikaji meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan 
paliatif dari penyakit diabetes mellitus, kanker, arthritis, hipertensi dan hiperlipidemia. Hasil 
perumusan bidang unggulan ini kemudian dibuatkan road map secara lebih detil untuk kurun 
waktu 2016-2021 untuk topik-topik penelitian yang diperlukan. Tabel 4.2 berikut secara 
khusus menyajikan sub-subtopik penelitian dari bidang kajian kesehatan dengan fokus kajian 
proses degenerasi.  
 

Tabel 4.2. Topik Riset Bidang Kesehatan 2016-2021 
“Proses Degenerasi“ 

Isu-isu 
Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang diperlukan 

Diabetes 
melitus 

- Proses degenerasi 
yang meliputi penuaan 
dan penurunan fungsi 
organ  

- Pola hidup yang 
kurang sehat 
menyebabkan 
peningkatan 
prevalensi diabetes 
mellitus 

- Faktor genetik 
- Faktor lingkungan 

- Pendidikan kesehatan tentang 
gaya hidup sehat, nutrisi, dan 
kaitannya dengan diabetes 
mellitus  

- Hidup nyaman dengan 
diabetes melitus  

- Peningkatan latihan fisik 
untuk mencegah diabetes 
mellitus 

- Pengembangan obat diabetes 
mellitus 

- Pencegahan disabilitas terkait 
komplikasi diabetes mellitus 

- Upaya peningkatan kualitas 
hidup pasien diabetes mellitus 

- Kajian aksesibilitas informasi 
kesehatan dengan diabetes 
mellitus 

- Kajian psikologis terkait 
dampak penyakit diabetes 
mellitus 

- Pengembangan obat baru baik 
secara sintesis maupun herbal 

- Uji klinis efektivitas obat baru  
- Kajian potensi pasar dan nilai 

ekonomis obat baru 
- Kajian mengenai efektivitas 

latihan fisik terhadap penurunan 
kadar gula darah 

- Pengembangan metode 
peningkatan kualitas hidup 
pasien diabetes mellitus 

Kanker - Senyawa mutagen / 
karsinogen yang 
terdapat di lingkungan 

- Pola hidup yang 
kurang sehat 
menyebabkan 
peningkatan 
prevalensi kanker 

- Faktor genetik 

- Pendidikan kesehatan tentang 
gaya hidup sehat, nutrisi, dan 
kaitannya dengan kanker 

- Bersahabat dengan kanker 
- Pengembangan obat kanker 
- Pengembangan nutrisi dan 

aktivitas fisik untuk pasien 
kanker 

- Penanganan disabilitas terkait 
kanker 

- Upaya peningkatan kualitas 

- Kajian aksesibilitas informasi 
kesehatan dengan kanker 

- Kajian psikologis terkait 
dampak kanker 

- Pengembangan obat baru baik 
secara sintesis maupun herbal 

- Uji klinis efektivitas obat baru  
- Pengembangan metode 

peningkatan kualitas hidup 
pasien kanker 

- Kajian efektivitas metode 
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hidup pasien kanker 
- Metode manajemen kanker 

manajemen kanker 

Hipertensi  - Gangguan 
metabolisme  

- Pola hidup yang 
kurang sehat  

- Faktor genetik 
- Faktor lingkungan 

- Pendidikan kesehatan tentang 
gaya hidup sehat, nutrisi, dan 
kaitannya dengan hipertensi 

- Modifikasi perilaku kesehatan 
untuk mencegah dan 
menangani hipertensi 

- Peningkatan latihan fisik 
untuk menangani hipertensi 

- Kajian aksesibilitas informasi 
kesehatan dengan hipertensi 

- Kajian psikologis untuk 
memodifikasi perilaku untuk 
mencegah atau menangani 
hipertensi 

- Kajian mengenai efektivitas 
latihan fisik terhadap penurunan 
tekanan darah 

Arthritis - Proses degenerasi 
yang meliputi penuaan 
dan penurunan fungsi 
organ  

- Pola hidup yang 
kurang sehat 
menyebabkan 
peningkatan 
prevalensi penyakit 
sendi 

- Faktor genetik 
- Faktor lingkungan 

- Pendidikan kesehatan tentang 
gaya hidup sehat, nutrisi, dan 
kaitannya dengan penyakit 
sendi 

- Hidup nyaman dengan 
arthritis  

- Peningkatan latihan fisik 
untuk mencegah dan 
menangani penyakit sendi 

- Pengembangan obat arthritis 
- Pencegahan disabilitas terkait 

komplikasi arthritis 
- Upaya peningkatan kualitas 

hidup pasien arthritis 

- Kajian aksesibilitas informasi 
kesehatan dengan arthritis 

- Kajian psikologis terkait 
dampak penyakit arthritis 

- Pengembangan obat baru baik 
secara sintesis maupun herbal 

- Uji klinis efektivitas obat baru  
- Kajian mengenai efektivitas 

latihan fisik terhadap penurunan 
kadar asam urat  

- Pengembangan metode 
peningkatan kualitas hidup 
pasien arthritis 

Hiperlipide
-mia 

- Gangguan 
metabolisme 

- Pola hidup yang 
kurang sehat 
menyebabkan 
peningkatan 
prevalensi 
hiperlipidemia 

- Faktor genetik 
- Faktor lingkungan 

- Pendidikan kesehatan tentang 
gaya hidup sehat, nutrisi, dan 
kaitannya dengan 
hiperlipidemia 

- Peningkatan latihan fisik 
untuk mencegah 
hiperlipidemia 

- Pengembangan obat 
hiperlipidemia 

- Pencegahan penyakit terkait 
dampak hiperlipidemia 

 

- Kajian aksesibilitas informasi 
kesehatan dengan 
hiperlipidemia 

- Pengembangan obat baru baik 
secara sintesis maupun herbal 

- Uji klinis efektivitas obat baru  
- Kajian mengenai efektivitas 

latihan fisik terhadap penurunan 
kadar lemak darah 

 
Tabel 4.2 di atas dapat digambarkan dengan jelas dalam roadmap pada Gambar 4.2 

berikut ini. 
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Gambar 4.2.  

Roadmap Bidang Kesehatan 

4.3. Bidang Teknologi 
Pada bidang kajian unggulan teknologi, fokus penelitian diarahkan pada hal yaitu (1) 

pengembangan energi baru dan terbarukan, (2) rekayasa pengolahan sumber daya alam 
lokal/domestik, dan (3) pengembangan material maju. Hasil perumusan bidang unggulan ini 
kemudian dibuatkan roadmap secara lebih detil untuk kurun waktu 2016-2021 untuk topik-
topik penelitian yang diperlukan. Tabel 4.3 berikut menyajikan sub-subtopik penelitian dari 
bidang kajian tkesehatan dengan teknologi. 

 
Tabel 4.3. Topik Riset Bidang Teknologi 2016-2021 

Isu-isu 
strategis 

Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik Riset yang diperlukan 

Energi baru 
dan 
terbarukan 

- Bionergi merupakan salah 
satu bentuk energi 
berkelanjutan. Sumber daya 
alam lokal yang melimpah 
dapat dimanfaatkan untuk 
menciptakan energi baru 

- Memanfaatkan sumber 
energi terbarukan untuk 
mendukung program energi 
berkelanjutan 

- Pengembangan 
teknologi dan 
rekayasa proses  untuk 
menciptakan energi 
baru dan terbarukan 

- Pengembangan 
pemanfaatan energi 
terbarukan dengan 
teknologi tepat guna 

- Pemanfaatan bahan alam 
dan limbah pertanian 
sebagai  bahan baku energi 
baru 

- Pengembangan teknologi 
konversi dan konservasi 
energi surya 

- Pengembangan teknologi 
konversi dan konservasi 
energi angin 

Rekayasa 
pengolahan 
sumber daya 
alam lokal/ 
domestik 

- Meningkatkan daya saing 
dan nilai ekonomis sumber 
daya alam lokal   

- Inovasi produktivitas 
industri 

- Pengembangan 
teknologi dan produk 
di bidang pangan yang 
dapat mendukung 
tercapainya kesehat-an 
masyarakat tanpa 
mengabaikan keles-
tarian lingkungan 

- Diversifikasi produk  
berbasis bahan lokal 

- Pengembangan produk 
fungsional 

- Pengembangan teknologi 
pengolahan dan distribusi 
produk 

- Pengolahan limbah berbasis 
sumber daya alam untuk 
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Isu-isu 
strategis 

Konsep pemikiran Pemecahan masalah Topik Riset yang diperlukan 

hidup berbagai aplikasi lingkungan 
- Pemodelan matematis untuk 

desain, pengukuran dan 
distribusi produk 

Material maju - Mengembangkan material 
baru untuk berbagai aplikasi 
strategis pendukung produk 
teknologi 

Pengembangan berbagai 
material berbasis 
nanoteknologi dan 
komposit untuk aplikasi 
lingkungan, katalis, 
farmasi dan kesehatan 

- Pengembangan nano-
material (komposit) untuk 
meningkatkan ketersediaan 
hayati, efektivitas terapi dan 
drug delivery 

- Pengembangan bionano 
komposit untuk pengolahan 
air (limbah) industri 

- Pengembangan material 
nano untuk aplikasi katalis 
dan lingkungan  

- Pengembangan nanomaterial 
untuk energi (storage) 

 
Secara garis besar, road map penelitian untuk bidang kajian unggulan teknologi 

disajikan pada Gambar 4.3. 
 

 
 

Gambar 4.3. Roadmap Bidang Teknologi 

4.4. Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya, serta Pendidikan 
Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya, serta Pendidikan mempunyai 4 kajian 

utama, meliputi: (1) Penguatan Kelembagaan UMKM, (2) Pengembangan SDM Pendidikan 
Berkarakter Kebangsaan dan Daya Saing, (3) Kajian Well Being dalam Psikologi Positif, dan 
(4) Bonum Commune. 
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4.4.1. Penguatan Kelembagaan UMKM 
Kajian penguatan kelembagaan UMKM merumuskan road map secara lebih detil dalam 

periode Tahun 2016-2021 untuk topik-topik penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 
4.4.1 berikut ini: 

 
Tabel 4.4.1. Topik Penelitian “Penguatan Kelembagaan UMKM 2016-2021“ 

Isu-isu 
Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang 

diperlukan 
Aspek perilaku 
dan mental 
pelaku bisnis 
/wirausahanya 

Perilaku dan mental 
individu yang menjadi 
pelaku bisnis atau 
wirausaha merupakan 
motor penggerak 
UMKM untuk 
bertumbuh besar  

- Intensifikasi UMKM dalam 
arti UMKM yang ada 
dipertahankan dan 
dipersiapkan untuk 
berkembang lebih lanjut 

- Ekstensifikasi dalam arti 
menumbuhkan jiwa 
kewirausahaan baru 

- Kajian perilaku pelaku 
bisnis/wirausaha dalam 
bisnis UMKM 

- Kajian mental 
bisnis/wirausaha dalam 
bisnis UMKM 

- Kajian karakteristik 
pelaku/wirausaha yang 
berhasil 

Aspek 
pengelolaan 
organisasi 

UMKM yang mulai 
bertumbuh besar harus 
dikelola secara 
profesional, karena 
UMKM akan 
membutuhkan 
pembiayaan eksternal 
baik dari bank maupun 
lembaga keuangan 
lainnya. Hal ini akan 
muncul potensi konflik 
antara UMKM dengan 
lembaga 
pembiayaannya. 

Mekanisme pengendalian 
(kontrol) untuk meminimalisasi 
potensi konflik antara pelaku 
UMKM dengan pihak-pihak 
yang memberikan pembiayaan 
dan pemerintah. 

- Kajian mengenai 
implementasi manajemen 
modern dalam UMKM 

- Kajian peluang 
pembangunan sistem dan 
teknologi informasi 
dalam UMKM 

- Kajian tata kelola 
organisasi UMKM 

 
Tabel 4.4.1 di atas dapat digambarkan dengan jelas dalam road map pada Gambar 4.4.1 

berikut ini: 

 
Gambar 4.4.1. Roadmap Penguatan Kelembagaan UMKM 
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4.4.2. Kajian Pengembangan SDM Pendidikan Berkarakter Kebangsaan, dan Berdaya 
Saing 

Tabel 4.4.2 berikut secara khusus menyajikan sub-subtopik penelitian yang digenerasi 
dari dari dua sub-topik utama penelitian: 1) kebijakan dan  profesi pendidikan, dan 2) 
pengajaran dan pembelajaran (Fisika, bahasa Inggris, dan PAUD). 

 
Tabel 4.4.2 Topik Penelitian “Kajian Pengembangan SDM Pendidikan Berkarakter 

Kebangsaan, dan Berdaya Saing 2016-2021” 
Isu-Isu 

Strategis 
Konsep 

Pemikiran 
Pemecahan 

Masalah 
Sub-topik Riset 

yang Diperlukan 

1.  Adanya 
 kesenjangan 
 antara 
 konsepsi dan 
 implementasi 
 kebijakan 
 publik 
 pendidikan di 
 lapangan 

 

1. Pengembangan 
 SDM berkarakter 
 kebangsaan dan 
 berdaya saing 
 harus merujuk 
 pada kebijakan 
 publik pendidikan  
 

1. Kajian 
 kebijakan dan 
 profesi 
 pendidikan, 

1. Sub-topik untuk kajian 
 kebijakan dan profesi 
 pendidikan:  
1.1  Kajian kebijakan dan profesi 
 pendidikan pada aspek 
 konseptual/implementasi/evaluasi 
1.2  Kajian identitas profesional guru 
1.3  Kajian pengembangan guru 
 profesional dan berkarakter. 
Dsb. 

2.  Kebutuhan 
 SDM  
 (termasuk 
 pendidik) 
 yang  profesional 
 yang berkarakter 
 kebangsaan  dan 
 berdaya- 
 saing di era 
 global 

2. Pengembangan 
profesi keguruan 
harus berbasis 
pendidikan 
karakter  

3.  Pengembangan 
perangkat 
pembelajaran 
diarahkan untuk 
meningkatkan 
kompetensi calon 
guru/guru 

4.  Proses dan output 
pendidikan dan 
pembelajaran 
yang berkualitas 
menuntut SDM 
pendidikan yang 
berkarakter & 
berdaya saing 

2. Kajian 
 pengajaran dan 
 pembelajaran  

2.  Sub-topik untuk kajian  
  pengajaran dan   
  pembelajaran 
2.1 Kajian kurikulum dan silabus 
2.2 Kajian materipembelajaran 
2.4 Kajian mediapembelajaran 
2.5 Kajian tes & evaluasi hasil belajar  
2.6 Kajian pendekatan, metode, teknik 
  pengajaran dan pembelajaran 
Dsb. 

 
Tabel 4.4.2 di atas dapat digambarkan dengan jelas dalam road map pada Gambar 4.4.2 

berikut ini. 



41 
Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016-2021 

 
 

 
Gambar 4.4.2. Roadmap Kajian Pengembangan SDM Pendidikan Berkarakter, dan 

Berdaya Saing 
 

4.4.3. Kajian Well being Berdasar pada Psikologi Positif 
Kajian well being berdasar pada psikologi positif merumuskan roadmap secara lebih detil 

dalam periode Tahun 2016-2021 untuk topik-topik penelitian sebagaimana disajikan pada 
Tabel 4.4.3 berikut ini. 

 
Tabel 4.4.3. Topik Penelitian  “Kajian Well Being Berdasar pada Psikologi Positif 2016-

2021“ 
Isu-isu 

Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang diperlukan 

Kajian 
kesejahteraan 
holistik (yang 
tidak 
melewatkan 
perspektif 
psikologis) dan 
berbasis 
kekayaan lokal 
(tidak 
cenderung 
mengadaptasi 
konsep dari 
Eropa dan 
Amerika) 

1. Kesejahteraan adalah 
konsep yang multi-
perspektif (dikonstruksi 
dari berbagai dimensi 
kehidupan manusia). 

2. Kesejahteraan 
psikologis adalah 
bagian integral (yang 
tak terpisahkan) dari 
konsep kesejahteraan 
itu sendiri. 

3. Kesejahteraan adalah 
konsep yang secara 
sosial psikologis dan 
kultural memiliki 
keterikatan dengan 
penghayatnya, sehingga   

Intervensi (Rancangan 
dan implementasi) 
pengembangan 
kesejahteraan secara 
psikologis dengan 
mengelaborasi kekhasan 
lokal. 

1. Intervensi kesehatan mental 
berbasis psikologi positif 
dengan fokus pada upaya-
upaya preventif dan 
promotif. 

2. Intervensi anak 
(perkembangan anak usia 
dini) dan keluarga dengan 
berbasis pada psikologi 
positif. 

3. Intervensi peserta didik 
dengan berbasis pada 
psikologi positif dan fokus 
pada optimalisasi potensi 
dasar peserta didik. 

4. Intervensi (perancangan dan 
pengembangan disain)  
kesejahteraan di tempat 
kerja dengan berbasis pada 
kekuatan (strength). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kajian Pengembangan SDM Pendidikan 
Berkarakter dan Berdaya Saing 
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Isu-isu 
Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang diperlukan 

5. Intervensi pemberdayaan 
psikososiokultural berbasis 
komunitas (praktek-praktek 
baik komunitas). 

 
Tabel 4.4.3 di atas dapat digambarkan dengan jelas dalam road map pada Gambar 4.4.3 

berikut ini: 

 
Gambar 4.4.3. Road Map Kajian “Well Being Berdasar Pada Psikologi Positif” 

 
4.4.4. Bonum Commune 

Kajian bonum commune merumuskan road map secara lebih detil dalam periode Tahun 
2016-2021 untuk topik-topik penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.4.4 berikut ini. 

 
Tabel 4.4.4. Topik Penelitian Kajian “Bonum Commune 2016-2021“ 

Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang 
diperlukan 

Konflik dan 
kesenjangan sosial  
 
-perkembangan 
masyarakat yang 
multidimensional 
 
-perlunya orientasi 
perkembangan 
pembangunan sosial 
 
-perubahan paradigma 
pembangunan 

Menggali akar pemikiran 
Bonum Commune di 
Filsafat Barat.  

-menggali pemikiran 
tentang Bonum Commune 
sebagai tujuan dari gerak 
pembangunan masyarakat  
 
-melakukan pemetaan 
Gagasan Bonum Commune 
dalam Filsafat Barat dan 
Timur 
 
-membangun ruang diskusi 
publik dalam rangka 
membangkitkan kesadaran 

1.1. Bonum Commune 
dalam Pemikiran 
Filsafat Barat (2016 – 
2017)  
 

 
Bonum Commune 
sesungguhnya sudah 
dikenal di pemikiran 
Timur termasuk 
Nusantara. 

 

 
1.2.  Bonum Commune 
dalam Pemikiran 
Filsafat Timur & 
Tradisi, Budaya serta 
Religi Indonesia (2017-
2018)  
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Isu-isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Riset yang 
diperlukan 

masyarakat dari yang 
melulu kuantitatif-
materialistis-
utilitarinistik ke 
kualitatif 
 
-minimnya ruang 
publik kritis 
 
 

kritis terhadap Bonum 
Commune 
 
-mendampingi komunitas-
komunitas orang muda yang 
giat melakukan kajian-
kajian kritis atas persoalan 
sosial (Nera Academia dan 
PPM) 
 
-mempublikasikan karya-
karya refleksi atas Bonum 
Commune 

 
Menganalisis secara 
kritis perwujudan 
Bonum Commune dalam 
kebijakan publik di 
berbagai bidang. 

 
1.3. Bonum Commune 
dan Kebijakan Publik 
(2018-2019)  
 
 

Upaya mewujudkan 
Bonum Commune 
tidak akan mungkin 
terlaksana tanpa 
didukung komunitas 
kritis dan demokratis 

1.4. Bonum 
Commune dan 
Pembentukan 
Komunitas Kritis 
(2019-2020)  
 

 Perwujudan Bonum  
Commune bertujuan 
pada Keadilan Sosial 

 
1.5. Bonum 
Commune dan 
Keadilan Sosial 
(2020-2021)  

 
 
Tabel 4.4.4 di atas dapat digambarkan dengan jelas dalam road map pada Gambar 4.4.4 

berikut ini. 
 

 
Gambar 4.4.4. Roadmap Bonum Commune 

Rincian rencana penelitian yang akan dilakukan, unit yang terlibat, dana dan indikator 
kinerja ditunjukkan pada tabel-tabel berikut ini. 
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Bidang 1:  Kesehatan 
Upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dari permasalahan 
kesehatan terkait proses degenerasi sebagai upaya  peningkatan kesejahteraan keluarga 

 
Aktivitas 1.1. Pemecahan permasalahan terkait penyakit Diabetes Mellitus 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Upaya promotif penyakit diabetes mellitus 
(parameter pengetahuan, sikap, tindakan)  

FPSi, FKep, 
FIKom, FKIP, FF, 
FK 

180.000.000 - Publikasi ilmiah  
- Film/metode 

komunikasi 
Pengembangan teknologi sistem penghantaran 
sediaan obat/bahan berkhasiat antidiabetes 

FT, FF 150.000.000 Publikasi 
internasional 

Pengembangan produk sediaan tablet hisap herbal 
berkhasiat antidiabetes 

FT, FF 75.000.000 Publikasi 
internasional 

Komersialisasi produk herbal fungsional 
(beluntas) untuk penderita diabetes 

FTB, FB 2.000.000.000 Produk herbal 
fungsional 

Tahun 2018 
Upaya promotif penyakit diabetes mellitus 
(parameter pengetahuan, sikap, tindakan)  

FPSi, FKep, 
FIKom, FKIP, FF, 
FK 

180.000.000 - Publikasi ilmiah  
- Film/metode 

komunikasi 
Pengembangan teknologi sistem penghantaran 
sediaan obat/bahan berkhasiat 

FT, FF 225.000.000 Publikasi 
internasional 

Pengembangan produk sediaan tablet hisap herbal 
berkhasiat antidiabetes 

FPSi, FKep, 
FIKom, FKIP 

150.000.000 - Publikasi 
nasional 
akreditasi 

-  Film 
Pengembangan metode rehabilitatif medik sosial 
untuk penderita diabetes mellitus 

FK, FKep, FPsi 100.000.000 - Publikasi 
nasional 
akreditasi 

- Metode 
rehabilitatif 

Pengembangan perawatan paliatif dan 
pendampingan penderita diabetes mellitus 

FKep, FK, FPsi 120.000.000 - Publikasi 
nasional 
akreditasi 

- Metode 
perawatan 
paliatif 

Komersialisasi produk herbal fungsional 
(beluntas) untuk penderita diabetes 

FTP, FB 2.000.000.000 Produk herbal 
fungsional 

Komersialisasi produk pangan fungsional 
(angkak) untuk penderita diabetes  

FTP, FB 2.000.000.000 Produk pangan 
fungsional 

Tahun 2019 
Upaya promotif penyakit diabetes mellitus 
(parameter pengetahuan, sikap, tindakan)  

FIKom, FKep, 
FKIP, FF, FPsi 

180.000.000 - Publikasi 
nasional 
akreditasi 

-  Film 
Pengembangan teknologi sistem penghantaran 
sediaan obat/bahan berkhasiat  

FT, FF 225.000.000 Publikasi 
internasional 

Pengembangan produk sediaan tablet hisap herbal 
berkhasiat antidiabetes 

FT, FF 150.000.000 Publikasi 
internasional 

Komersialisasi produk pangan fungsional 
(angkak) untuk penderita diabetes mellitus 

FTP, FB 2.000.000.000 Produk pangan 
fungsional 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2020 
Upaya promotif penyakit diabetes mellitus 
(parameter pengetahuan, sikap, tindakan)  

FIKOM, FKep, 
FKIP, FF, FPsi 

180.000.000 Publikasi ilmiah 

Pengembangan teknologi sistem penghantaran 
sediaan obat/bahan berkhasiat  

FT, FF 225.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Paten sederhana 
Pengembangan produk sediaan tablet hisap herbal 
berkhasiat antidiabetes 

FT, FF 150.000.000 Paten sederhana 

Komersialisasi produk pangan fungsional 
(angkak) untuk penderita diabetes mellitus 

FTP, FB 2.000.000.000 Produk pangan 
fungsional 

Pengembangan sediaan herbal baru berkhasiat 
antidiabetes 

FF 100.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Tahun 2021 
Upaya promotif penyakit diabetes mellitus 
(parameter pengetahuan, sikap, tindakan)  

FIKOM, FKep, 
FKIP, FF, FPsi 

180.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Pengembangan sediaan herbal baru berkhasiat 
antidiabetes 

FF 100.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

 
Aktivitas 1.2. Pemecahan permasalahan terkait penyakit kanker 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Upaya promotif penyakit kanker (parameter 
pengetahuan, sikap, tindakan) 

FKep, FK, FPsi, 
FKIP, FIKOM 

60.000.000 Publikasi ilmiah 

Pengembangan enzim berkhaziat anti leukimia 
dari fungi endofit  

FF 20.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Tahun 2018 
Pengembangan metode perawatan paliatif dan 
pendampingan penderita kanker 

FKep 120.000.000 Publikasi nasional 

Pengembangan enzim berkhaziat anti leukimia 
dari fungi endofit  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional  

Tahun 2019 
Pengembangan senyawa antioksidan untuk 
penanganan penyakit kanker 

FF 100.000.000 Publikasi 
internasional  

Pengembangan enzim berkhaziat anti leukimia 
dari fungi endofit  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional  

Tahun 2020 
Pengembangan senyawa antioksidan untuk 
penanganan penyakit kanker 

FF 100.000.000 Publikasi 
internasional  

Pengembangan enzim berkhaziat anti leukimia 
dari fungi endofit  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional  

Tahun 2021 
Pengembangan senyawa antioksidan untuk 
penanganan penyakit kanker 

FF 100.000.000 Publikasi 
internasional  

Pengembangan enzim berkhaziat anti leukimia 
dari fungi endofit  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional  

 
Aktivitas 1.3. Pemecahan permasalahan terkait penyakit arthritis 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2018 
Upaya promotif penyakit arthritis (parameter 
pengetahuan, sikap, tindakan) 

FKep, FK, FPsi, 
FKIP, FIKOM 

120.000.000 Publikasi nasional 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Pengembangan metode preventif (aktivitas fisik) 
untuk penyakit arthritis 

FKep, FK 60.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Pengembangan senyawa baru yang berkhasiat 
sebagai antiinflamasi  

FF 150.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Tahun 2019 
Pengembangan senyawa baru yang berkhasiat 
sebagai antiinflamasi  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional 

Tahun 2020 
Pengembangan senyawa baru yang berkhasiat 
sebagai antiinflamasi  

FF 100.000.000 Publikasi 
internasional 

Tahun 2021 
Pengembangan senyawa baru yang berkhasiat 
sebagai antiinflamasi  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional 

 
Aktivitas 1.4. Pemecahan permasalahan terkait penyakit hiperlipidemia 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2018 
Pengembangan herbal berkhasiat sebagai anti 
hiperkolesterolemia  

FF 120.000.000 Publikasi nasional 

Tahun 2019 
Pengembangan herbal berkhasiat sebagai anti 
hiperkolesterolemia  

FF 100.000.000 Publikasi akreditasi 
nasional 

Tahun 2020 
Pengembangan herbal berkhasiat sebagai anti 
hiperkolesterolemia  

FF 150.000.000 Publikasi akreditasi 
nasional 

Tahun 2021 
Pengembangan herbal berkhasiat sebagai anti 
hiperkolesterolemia  

FF 150.000.000 Publikasi 
internasional 

 
Aktivitas 1.5. Pemecahan permasalahan terkait penyakit hipertensi 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2019 
Upaya promotif penyakit Hipertensi FKep, FF 120.000.000 Publikasi nasional 

 
Bidang 2: Teknologi 
 
Aktivitas 2.1. Penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Sistem hybrid solar panel dan kincir angin 
sebagai penghemat pemakaian listrik rumah 
tangga dengan daya 2200 watt 

FT (Industri dan 
Elektro) 

75.000.000 Jurnal internasional 

Rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga 
hybrid-bergerak untuk energi penyedotan dan 
pemfilteran air 

FT (Elektro) 275.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional, seminar 
nasional 

Pembuatan bahan bakar hidrokarbon cair dari 
biomassa dengan proses air pada kondisi subkritis 
dan hidrogenasi katalitis 

FT (Kimia) 440.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

internasional 
Tahun 2018 
Pembuatan bioetanol dari buah maja FT (Kimia) 150.000.000 Seminar 

internasional 
Pembuatan biodiesel dari mikroalga FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal nasional 
Pembuatan bio oil dari pirolisis buah pinus FT (Kimia) 150.000.000 Seminar 

internasional 
Pembuatan bahan bakar hidrokarbon cair dari 
biomassa dengan proses air pada kondisi subkritis 
dan hidrogenasi katalitis 

FT (Kimia) 440.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional 

Rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga 
hybrid-bergerak untuk energi penyedotan dan 
pemfilteran air 

FT (Elektro) 275.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional, seminar 
nasiona 

Pengembangan kincir angin sumbu vertikal dan 
sumbu horisontal 

FT (Industri dan 
Elektro) 

150.000.000 Jurnal 
internasional, 
teknologi tepat 
guna, paten 

Rancang bangun teknologi terkoneksi untuk 
pemanfaatan energi surya menjadi energi listrik 
penerangan dan penyejuk ruang kuliah 

FT (Elektro) 275.000.000 Jurnal internasional 

Penerapan teknologi informasi pada sistem 
manajemen energi di sisi suplai (pasokan) untuk 
pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat 

FT (Elektro) 275.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional 

Tahun 2019 
Pembuatan bioetanol dari buah maja FT (Kimia) 175.000.000 Seminar 

internasional 
Pembuatan biodiesel dari mikroalga FT (Kimia) 175.000.000 paten 
Pembuatan bio oil dari pirolisis buah pinus FT (Kimia) 175.000.000 Jurnal internasional 
Pembuatan bahan bakar hidrokarbon cair dari 
biomassa dengan proses air pada kondisi subkritis 
dan hidrogenasi katalitis 

FT (Kimia) 440.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional 

Rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga 
hybrid-bergerak untuk energi penyedotan dan 
pemfilteran air 

FT (Elektro) 275.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional, seminar 
nasiona 

Pengembangan kincir angin sumbu vertikal dan 
sumbu horisontal 

FT (Industri dan 
Elektro) 

150.000.000 Seminar 
internasional 

Rancang bangun modul penggabungan energi 
terbarukan solar panel-kincir angin-micro  hidro 
sebagai sumber energi mandiri untuk penggunaan 
di daerah yang tidak dialiri listrik PLN 

FT (Elektro dan 
Industri) 

250.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, 
seminar/jurnal 
internasional, paten 

Rancang bangun teknologi terkoneksi untuk 
pemanfaatan energi surya menjadi energi listrik 
penerangan dan penyejuk ruang kuliah 

FT (Elektro) 275.000.000 Jurnal internasional 

Penerapan teknologi informasi pada sistem 
manajemen energi di sisi suplai (pasokan) untuk 
pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat 

FT (Elektro) 275.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional 

Tahun 2020 
Pembuatan bioetanol dari buah maja FT (Kimia) 225.000.000 Jurnal nasional 
Pembuatan biodiesel dari mikroalga FT (Kimia) 200.000.000 paten 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Pembuatan bio oil dari pirolisis buah pinus FT (Kimia) 200.000.000 paten 
Rancang bangun modul penggabungan energi 
terbarukan solar panel-kincir angin-micro  hidro 
sebagai sumber energi mandiri untuk penggunaan 
di daerah yang tidak dialiri listrik PLN 

FT (Elektro dan 
Industri) 

250.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, 
seminar/jurnal 
internasional, paten 

Rancang bangun teknologi terkoneksi untuk 
pemanfaatan energi surya menjadi energi listrik 
penerangan dan penyejuk ruang kuliah 

FT (Elektro) 275.000.000 Jurnal internasional 

Rancang bangun teknologi mandiri energi listrik 
untuk efisiensi pemenuhan kebutuhan air di 
kampus UKWMS  

FT (Elektro) 275.000.000 Jurnal nasional 
Seminar nasional 
Teknologi Tepat 
Guna 

Penerapan teknologi informasi pada sistem 
manajemen energi di sisi permintaan (demand) 
untuk pengelolaan lingkungan yang bersih dan 
sehat 

FT (Elektro) 75.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional 

Tahun 2021 
Pembuatan bioetanol dari buah maja FT (Kimia) 250.000.000 Jurnal 

internasional, paten 
Pembuatan bio oil dari pirolisis buah kesambi FT (Kimia) 200.000.000 Jurnal nasional 
Rancang bangun modul penggabungan energi 
terbarukan solar panel-kincir angin-micro  hidro 
sebagai sumber energi mandiri untuk penggunaan 
di daerah yang tidak dialiri listrik PLN 

FT (Elektro dan 
Industri) 

250.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, 
seminar/jurnal 
internasional, paten 

Rancang bangun teknologi mandiri untuk 
pemanfaatan energi surya menjadi energi listrik 
penerangan area halaman kampus 

FT (Elektro) 275.000.000 Jurnal internasional 

Rancang bangun teknologi mandiri energi listrik 
untuk efisiensi pemenuhan kebutuhan air di 
kampus UKWMS  

FT (Elektro) 275.000.000 Jurnal nasional 
Seminar nasional 
Teknologi Tepat 
Guna 

Penerapan teknologi informasi pada sistem 
manajemen energi di sisi permintaan (demand) 
untuk pengelolaan lingkungan yang bersih dan 
sehat 

FT (Elektro) 75.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, jurnal 
nasional 

 
Aktivitas 2.2. Rekayasa pengolahan sumberdaya alam lokal/domestik 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Optimasi produk probiotik yang menghasilkan 
produk dengan karakteristik sesuai standar mutu 
dan  diterima oleh konsumen 

FTP, FT 75.000.000 Seminar 
Internasional 

Karakterisasi komponen fungsional dari serealia 
dan umbi-umbian, serta upaya meningkatkan 
potensi masing-masing komponen tersebut pada 
produk pangan fungsional 

FTP 70.000.000 Jurnal International 

Tablet hisap kulit jeruk purut untuk terapi 
diabetes dan antiseptik mulut 

FT (Kimia), FF 75.000.000 Seminar 
internasional, jurnal 
nasional 

Pengembangan peralatan dan analisa kelayakan 
produksi gula cair dari bahan singkong skala 
industri kecil, sebagai alternatif bahan pemanis 
bagi penderita DM 

FT (Industri) 75.000.000 Teknologi tepat 
guna, jurnal 
internasional, 
seminar 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

internasional 
Pemodelan matematis dalam desain produk 
untuk menentukan karakteristik teknik dalam 
quality function deployment 

FT (Industri) 75.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional 

Tahun 2018 
Optimasi produk probiotik yang menghasilkan 
produk dengan karakteristik sesuai standar mutu 
dan  diterima oleh konsumen (lanjutan) 

FTP, FT 
 

75.000.000 Teknologi Tepat 
Guna  

Optimasi produk pangan fungsional yang 
memanfaatkan komponen fungsional dari 
serealia dan umbi-umbian 
 

FTP 
 

 75.000.000 Seminar Nasional, 
Jurnal Nasional  

Pengembangan produk kaya antioksidan dan 
efeknya terhadap kesehatan 

FTP, FK 
 

           
75.000.000 

                         
Jurnal Internasional  

Optimasi dan pengembangan produk hasil 
hewani 

FTP 
 

60.000.000 Seminar Nasional, 
Jurnal Nasional 
 

Pengembangan produk kaya serat dan efeknya 
terhadap kesehatan 
 

FTP, FK 
 
 

75.000.000 
 
 

Jurnal Internasional 
 

Rancang bangun peralatan pengering daging 
kelapa dan proses produksi VCO dan analisa 
kelayakan industri 

FT (Elektro dan 
Industri) 

250.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, 
seminar/jurnal 
internasional, paten 

Tablet hisap kulit jeruk purut untuk terapi 
diabetes dan antiseptik mulut 

FT (Kimia), FF 74.000.000 Seminar 
internasional, jurnal 
nasional 

Ekstraksi flavonoid dari bahan alam FT (Kimia) 200.000.000 Jurnal nasional 
Pemanfaatan senyawa bioaktif daun kelor untuk 
skin lotion 

FT (Kimia), FF 200.000.000 Jurnal internasional 

Rekayasa bahan alam untuk meningkatkan 
kandungan bahan aktif dengan bantuan 
mikroorganisme 

FT (Kimia) 100.000.000 Jurnal internasional 

Pembuatan dan karakterisasi adsorben untuk 
logam berat dalam limbah cair dari tanin buah 
maja 

FT (Kimia) 175.000.000 Jurnal internasional 

Pirolisis plastik bekas menjadi bahan bakar FT (Kimia) 100.000.000 Jurnal nasional 
Pengembangan peralatan dan analisa kelayakan 
produksi gula cair dari bahan singkong skala 
industri kecil, sebagai alternatif bahan pemanis 
bagi penderita DM 

FT (Industri) 200.000.000 Teknologi tepat 
guna, jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional, paten 

Pemodelan matematis dalam desain produk 
untuk menentukan karakteristik teknik dalam 
quality function deployment 

FT (Industri) 150.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional, paten 

Pengembangan model matematis untuk distribusi 
produk pangan 

FT (Industri) 125.000.000 Seminar 
internasional 

Pengaruh keberadaan tanaman, kadar oksigen 
dalam ruangan dan tingkat konsistensi dalam 
melakukan pengukuran 

FT (Industri) 150.000.000 Seminar 
internasional 

Pelacakan lokasi kendaraan pengangkut jarak 
jauh menggunakan jaringan nirkabel GPRS 

FT (Elektro) 200.000.000 jurnal nasional 

Tahun 2019 
Pengujian aktivitas antioksidan produk  probiotik 
secara in vitro dan in vivo 

FTP 
 

100.000.000 Jurnal Internasional 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Optimasi dan produksi  produk fungsional yang  
memanfaatkan komponen fungsional dari 
serealia dan umbi-umbian 

 
FTP 
 

75.000.000 Jurnal Internasional 

Pengujian aktivitas antioksidan produk kaya 
antioksidan secara in vitro dan in vivo  

FTP 100.000.000 Jurnal International 

Optimasi dan pengembangan produk hasil 
hewani (lanjutan) 

FTP, FT 75.000.000 Teknologi Tepat 
Guna 

Pengujian produk kaya serat secara in vitro dan 
in vivo  

FTP 
 

100.000.000 Jurnal International 

Optimasi dan pengembangan produk hasil 
perkebunan  

FTP 60.000.000 Seminar Nasional, 
Jurnal Nasional 

Rancang bangun peralatan pengering daging 
kelapa dan proses produksi VCO dan analisa 
kelayakan industri 

FT (Elektro dan 
Industri) 

250.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, 
seminar/jurnal 
internasional, paten 

Tablet hisap kulit jeruk purut untuk terapi 
diabetes dan antiseptik mulut 

FT (Kimia), FF 75.000.000 Seminar 
internasional, jurnal 
nasional, paten 

Ekstraksi flavonoid dari bahan alam FT (Kimia) 250.000.000 paten 
Pemanfaatan senyawa bioaktif daun kelor untuk 
skin lotion 

FT (Kimia), FF 200.000.000 Jurnal internasional 

Rekayasan bahan alam untuk meningkatkan 
kandungan bahan aktif dengan bantuan 
mikroorganisme 

FT (Kimia) 100.000.000 Jurnal internasional 

Pembuatan dan karakterisasi adsorben untuk 
logam berat dalam limbah cair dari tanin buah 
maja 

FT (Kimia) 175.000.000 Jurnal internasional, 
paten 

Pirolisis plastik bekas menjadi bahan bakar FT (Kimia) 100.000.000 Jurnal nasional 
Pengembangan peralatan dan analisa kelayakan 
produksi gula cair dari bahan singkong skala 
industri kecil, sebagai alternatif bahan pemanis 
bagi penderita DM 

FT (Industri) 200.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional 

Pemodelan matematis dalam desain produk 
untuk menentukan karakteristik teknik dalam 
quality function deployment 

FT (Industri) 150.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional, paten 

Pengembangan model matematis untuk distribusi 
produk pangan 

FT (Industri) 150.000.000 Jurnal internasional 

Pengaruh keberadaan tanaman, kadar oksigen 
dalam ruangan dan tingkat konsistensi dalam 
melakukan pengukuran 

FT (Industri) 170.000.000 Seminar 
internasional 

Pelacakan lokasi kendaraan pengangkut jarak 
jauh menggunakan jaringan nirkabel GPRS 

FT (Elektro) 200.000.000 jurnal nasional 

Tahun 2020 
Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit pengolahan produk 
probiotik skala industri rumah tangga  

FTP, FB 100.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, draft paten  

Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit pengolahan  produk 
fungsional berbasis serealia dan umbi-umbian 
skala industri rumah tangga 

FTP, FB 100.000.000 Teknologi Tepat 
Guna 

Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit pengolahan produk 
kaya antioksidan  skala industri rumah tangga  

FTP, FB 100.000.000 Jurnal Internasional 

Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit pengolahan produk 

FTP, FB 100.000.000 Teknologi Tepat 
Guna 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

hasil hewani skala industri rumah tangga 
Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit pengolahan produk 
kaya serat skala industri rumah tangga  

FTP, FB 100.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, Jurnal 
Internasional 

Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit produk hasil 
perkebunan  

FTP, FB 50.000.000 Jurnal Internasional 

Rancang bangun peralatan pengering daging 
kelapa dan proses produksi VCO dan analisa 
kelayakan industri 

FT (Elektro dan 
Industri) 

300.000.000 Teknologi Tepat 
Guna, 
seminar/jurnal 
internasional, paten 

Teh herbal sebagai minuman antidiabetes FT (Kimia) 200.000.000 Jurnal nasional 
Rekayasa bahan alam untuk meningkatkan 
kandungan bahan aktif dengan bantuan 
mikroorganisme 

FT (Kimia) 100.000.000 Jurnal internasional, 
paten 

Pirolisis plastik bekas menjadi bahan bakar FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal internasional, 
paten 

Ekstraksi minyak pangan dari dedak FT (Kimia), FTP 100.000.000 Seminar 
internasional 

Pengembangan tablet hisap kulit jeruk purut 
untuk terapi diabetes 

FT (Kimia), FF 150.000.000 Seminar 
internasional, jurnal 
nasional 

Pengembangan peralatan dan analisa kelayakan 
produksi gula cair dari bahan singkong skala 
industri kecil, sebagai alternatif bahan pemanis 
bagi penderita DM 

FT (Industri) 200.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional 

Pengembangan pisau pemotong adonan krupuk 
dengan metode TRIZ 

FT (Industri) 150.000.000 Teknologi tepat 
guna, seminar 
internasional, paten 

Pemodelan matematis dalam desain produk 
untuk menentukan karakteristik teknik dalam 
quality function deployment 

FT (Industri) 175.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional, paten 

Strategi kompensasi yang tepat bagi pelanggan 
jika perusahaan melakukan recall dengan tujuan 
untuk meminimalkan biaya recall 

FT (Industri) 125.000.000 Jurnal internasional 

Perancangan prototipe AS/RS FT (Industri) 150.000.000 Jurnal internasional 
Pelacakan lokasi kendaraan pengangkut jarak 
jauh menggunakan jaringan nirkabel GPRS 

FT (Elektro) 200.000.000 jurnal nasional, 
paten 

Tahun 2021 
Implementasi teknologi pengolahan produk 
fungsional berbasis serealia dan umbi-umbian 
skala industri rumah tangga  
 

FTP, FB 100.000.000 Seminar Nasional, 
Teknologi Tepat 
Guna 

Implementasi teknologi pengolahan produk kaya 
antioksidan skala industri rumah tangga  
 

FTP, FB 100.000.000 Jurnal Internasional 

Perancangan dan evaluasi kelayakan secara 
teknis dan ekonomis unit pengolahan produk 
hasil perkebunan skala industri rumah tangga  
 

FTP, FB 100.000.000 Seminar 
Internasional 

Pengembangan tablet hisap kulit jeruk purut 
untuk terapi diabetes 

FT (Kimia), FF 175.000.000 Seminar 
internasional, jurnal 
nasional 

Teh herbal sebagai minuman antidiabetes FT (Kimia) 250.000.000 Jurnal nasional 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Ekstraksi minyak pangan dari dedak FT (Kimia), FTP 100.000.000 Seminar 
internasional 

Pengembangan peralatan dan analisa kelayakan 
produksi gula cair dari bahan singkong skala 
industri kecil, sebagai alternatif bahan pemanis 
bagi penderita DM 

FT (Industri) 200.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional 

Pengembangan pisau pemotong adonan krupuk 
dengan metode TRIZ 

FT (Industri) 150.000.000 Teknologi tepat 
guna, seminar 
internasional, paten 

Pemodelan matematis dalam desain produk 
untuk menentukan karakteristik teknik dalam 
quality function deployment 

FT (Industri) 200.000.000 Jurnal internasional, 
seminar 
internasional, paten 

Strategi kompensasi yang tepat bagi pelanggan 
jika perusahaan melakukan recall dengan tujuan 
untuk meminimalkan biaya recall 

FT (Industri) 125.000.000 Seminar 
internasional 

Perancangan prototipe AS/RS FT (Industri) 150.000.000 Seminar 
internasional 

 
Aktivitas 2.3. Material maju 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Pemanfaatan nanopartikel untuk meningkatkan 
ketersediaan hayati dan efektifitas terapi diabetes 
fraksi semipolar ekstrak kulit jeruk purut 

FT (Kimia), FF 143.000.000 Seminar 
internasional, 
jurnal internasional 

Pemanfaatan nanomaterial nano-pori untuk 
meningkatkan ketersediaan hayati dan efektivitas 
terapi kurkumin dalam penanganan diabetes 

FT (Kimia), FF 125.000.000 Seminar 
internasional, 
jurnal internasional 

Bentonite-biochar komposit untuk penyerapan 
logam berat 

FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional 

Bionano komposit polimer alam-bentonit: super 
adsorben untuk senyawa-senyawa beracun dan 
berbahaya dalam air dan air limbah 

FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional 

Tahun 2018 
Pemanfaatan nanopartikel untuk meningkatkan 
ketersediaan hayati dan efektifitas terapi diabetes 
fraksi semipolar ekstrak kulit jeruk purut 

FT (Kimia), FF 200.000.000 Seminar 
internasional, 
jurnal internasional 

Nanopartikel untuk drug delivery berbasis bahan 
alam 

FT (Kimia), FF 200.000.000 Jurnal internasional 

Bentonite-biochar komposit untuk penyerapan 
logam berat 

FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional 

Bionano komposit polimer alam-bentonit: super 
adsorben untuk senyawa-senyawa beracun dan 
berbahaya dalam air dan air limbah 

FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal 
internasional, 
keynote seminar 
nasional 

Polimer-based nanokomposit untuk drug delivery 
dan aplikasi lingkungan 

FT (Kimia) 220.000.000 Jurnal internasional 

Valorisation of bio-based nanocomposite 
materials 

FT (Kimia) 100.000.000 Jurnal internasional 

Tahun 2019 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Pemanfaatan nanopartikel untuk meningkatkan 
ketersediaan hayati dan efektifitas terapi diabetes 
fraksi semipolar ekstrak kulit jeruk purut 

FT (Kimia), FF 250.000.000 Seminar 
internasional, 
jurnal internasional 

Nanopartikel untuk drug delivery berbasis bahan 
alam 

FT (Kimia), FF 250.000.000 Jurnal internasional 

Bionano komposit polimer alam-bentonit: super 
adsorben untuk senyawa-senyawa beracun dan 
berbahaya dalam air dan air limbah 

FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar nasional 

Katalis berbahan dasar mineral lempung untuk 
konversi biomassa menjadi biofuel 

FT (Kimia) 250.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional 

Polimer-based nanokomposit untuk drug delivery 
dan aplikasi lingkungan 

FT (Kimia) 220.000.000 Jurnal internasional 

Nanocrystalline cellulose material untuk drug 
delivery 

FT (Kimia) 220.000.000  

Valorisation of bio-based nanocomposite 
materials 

FT (Kimia) 150.000.000 Jurnal internasional 

Tahun 2020 
Katalis berbahan dasar mineral lempung untuk 
konversi biomassa menjadi biofuel 

FT (Kimia) 250.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar nasional, 
seminar 
internasional, 
keynote seminar 
nasional 

Pemanfaatan nanopartikel untuk meningkatkan 
ketersediaan hayati dan efektifitas terapi diabetes 
fraksi semipolar ekstrak kulit jeruk purut 

FT (Kimia), FF 300.000.000 Seminar 
internasional, 
jurnal 
internasional, paten 

Nanopartikel untuk drug delivery berbasis bahan 
alam 

FT (Kimia), FF 300.000.000 Jurnal internasional 

Polimer-based nanokomposit untuk drug delivery 
dan aplikasi lingkungan 

FT (Kimia) 220.000.000 Jurnal internasional 

Nanocrystalline cellulose material untuk drug 
delivery 

FT (Kimia) 220.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
internasional, 
visiting lecturer 

Pembuatan dan karakterisasi nanopartikel ekstrak 
daun kelor 

FT (Kimia) 200.000.000 Jurnal internasional 

Valorisation of bio-based nanocomposite 
materials 

FT (Kimia) 200.000.000 Jurnal internasional 

Tahun 2021 
Katalis berbahan dasar mineral lempung untuk 
konversi biomassa menjadi biofuel 

FT (Kimia) 250.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar nasional, 
seminar 
internasional, 
keynote seminar 
nasional, visiting 
lecturer 

Nanocrystalline cellulose material untuk drug 
delivery 

FT (Kimia) 220.000.000 Jurnal 
internasional, 
seminar 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

internasional 
Pembuatan dan karakterisasi nanopartikel ekstrak 
daun kelor 

FT (Kimia) 200.000.000 Jurnal internasional 

Pemanfaatan nanopartikel untuk meningkatkan 
ketersediaan hayati dan efektifitas terapi diabetes 
fraksi semipolar ekstrak kulit jeruk purut 

FT (Kimia), FF 300.000.000 Seminar 
internasional, 
jurnal internasional 

Nanopartikel untuk drug delivery berbasis bahan 
alam 

FT Kimia, FF 300.000.000 Jurnal internasional 

 
 
Bidang 3: Sosial Humaniora, Budaya dan Seni, serta Pendidikan 
 
Bidang Sosial Humaniora, Budaya dan Seni serta Pendidikan mempunyai 4 kajian utama. 
 
3.1. Upaya Penguatan Kelembagaan UMKM untuk Mencapai Kesejahteraan Keluarga 

Kajian penguatan kelembagaan UMKM ini akan dilakukan dalam 2 aktivitas penelitian 
yaitu: aspek perilaku dan mental pelaku bisnis/wirausaha dan aspek pengelolaan organisasi 
UMKM 

 
Aktivitas 3.1.1. Aspek Perilaku dan Mental Pelaku Bisnis/Wirausaha 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2018 
Kajian budaya, etnis, pendidikan dan keluarga 
dalam perilaku dan pengembangan mental pelaku 
bisnis/wirausaha 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FKIP, FPsi 

150.000.000 Publikasi nasional 

Pemetaan karakteristik pelaku UMKM dan 
identifikasi mental wirausaha yang mampu 
berkelanjutan 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FKIP, FPsi 

150.000.000 Publikasi nasional 

Tahun 2019 
Kajian budaya, etnis, pendidikan dan keluarga 
dalam perilaku dan pengembangan mental pelaku 
bisnis/wirausaha 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FKIP, FPsi 

350.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Konstruk awal 
model pelaku 
UMKM yang 
efektif 

Dampak Mental Pelaku UMKM terhadap Daya 
Saing UMKM  

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FPsi 

100.000.000 Publikasi 
internasional 

Identifikasi pola suksesi dan keberlanjutan hidup 
UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU 

500.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Pola suksesi dan 
keberlanjutan 
hidup UMKM 
(identifikasi) 

Tahun 2020 
Kajian budaya, etnis, pendidikan dan keluarga 
dalam perilaku dan pengembangan mental pelaku 
bisnis/wirausaha 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FKIP, FPsi 

500.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Model pelaku 
UMKM yang 
efektif  

Identifikasi pola suksesi dan keberlanjutan hidup FB, Pasca 500.000.000 - Publikasi 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

UMKM (Manajemen), 
FKWU 

internasional 
- Pola suksesi dan 

keberlanjutan 
hidup UMKM  

Kajian gaya kepemimpinan efektif dalam UMKM FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FIKom 

750.000.000 Publikasi 
internasional 

Tahun 2021 
Kajian budaya, etnis, pendidikan dan keluarga 
dalam perilaku dan pengembangan mental pelaku 
bisnis/wirausaha 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FKIP, FPsi 

250.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Model pelaku 
UMKM yang 
efektif  

Identifikasi pola suksesi dan keberlanjutan hidup 
UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU 

250.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Pola suksesi dan 
keberlanjutan 
hidup UMKM  

Kesesuaian antara lingkungan bisnis, gaya 
kepemimpinan dengan model perilaku pelaku 
UMKM yang efektif 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FIKom 

500.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Model 
kemampuan 
adaptasi UMKM  

 
Aktivitas 3.1.2. Aspek Pengelolaan Organisasi 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Kajian peluang pasar malaysia dan brunei untuk 
perluasan pangsa pasar UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU 

50.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Pemanfaatan impulsif buyer untuk pembentukan 
loyalitas konsumen UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU 

50.000.000 Publikasi nasional 
akreditasi 

Tahun 2018 
Kajian pemasaran dan dukungan teknologi 
informasi sarana komunikasi dan promosi produk 
UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FIKom 

150.000.000 Publikasi 
internasional 

Potensi penggunaan dana eksternal dan 
pertanggungjawabannya untuk UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi) 

150.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Identifikasi model 
kebangkrutan di 
UMKM 

Pengembangan organisasi yang mendukung 
efektifivitas kegiatan operasional di UMKM, 
meliputi: pengelolaan SDM, retailing, sistem 
informasi dan pengendalian, tata kelola, dan 
aspek perpajakan 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

350.000.000 Publikasi 
internasional 

Tahun 2019 
Kajian pemasaran dan dukungan teknologi 
informasi sarana komunikasi dan promosi produk 
UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FIKom 

150.000.000 Publikasi 
internasional 

Potensi penggunaan dana eksternal dan 
pertanggungjawabannya untuk UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi) 

150.000.000 - Publikasi 
internasional 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

-  Model 
kebangkrutan di 
UMKM 

Pengembangan organisasi yang mendukung 
efektifivitas kegiatan operasional di UMKM, 
meliputi: pengelolaan SDM, retailing, sistem 
informasi dan pengendalian, tata kelola, dan 
aspek perpajakan 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

350.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Model Kriteria 
Internal UMKM 
yang Efektif 

Peranan sumber daya tidak berwujud dalam 
pengembangan UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

150.000.000 Publikasi 
internasional 

Tahun 2020 
Kajian manajemen modern berbasiskan 
pelanggan dalam UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FIKom 

250.000.000 Publikasi 
internasional 

Pengembangan organisasi yang mendukung 
efektifivitas kegiatan operasional di UMKM, 
meliputi: pengelolaan SDM, retailing, sistem 
informasi dan pengendalian, tata kelola, dan 
aspek perpajakan 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

350.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Model Kriteria 
Internal UMKM 
yang Efektif 

Peranan sumber daya tidak berwujud dalam 
pengembangan UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

250.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Karakteristik 
sumber daya tidak 
berwujud dalam 
UMKM yang 
efektif 

Tahun 2021 
Kajian manajemen modern berbasiskan 
pelanggan dalam UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen), 
FKWU, FIKom 

250.000.000 Publikasi 
internasional 

Pengembangan organisasi yang mendukung 
efektifivitas kegiatan operasional di UMKM, 
meliputi: pengelolaan SDM, retailing, sistem 
informasi dan pengendalian, tata kelola, dan 
aspek perpajakan 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

350.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Model Kriteria 
Internal UMKM 
yang Efektif 

Peranan sumber daya tidak berwujud dalam 
pengembangan UMKM 

FB, Pasca 
(Manajemen dan 
Akuntansi), FKWU, 
FIKom 

250.000.000 - Publikasi 
internasional 

- Karakteristik 
sumber daya tidak 
berwujud dalam 
UMKM yang 
efektif 

 
3.2. Pengembangan SDM Pendidikan Berkarakter Kebangsaan, dan Berdaya Saing 

Pengembangan SDM pendidikan berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing akan 
dilaksanakan dalam satu aktivitas yang meliputi: kajian kebijakan dan profesi pendidikan, 
serta pengajaran dan pembelajaran. 
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Aktivitas 3.2.1. Kajian kebijakan dan profesi pendidikan, serta pengajaran dan 
pembelajaran 

 
 

Fak/Pusat/Institusi 
yang terlibat Dana Indikator Kinerja 

Tahun 2017 
Kajian kebijakan dan profesi pendidikan pada 
aspek konseptual, implementasi, atau evaluasi 
  
  

FKIP 
(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FPsi. &FB), 
Pasca (MPBI) 
 
 

95.000.000 
 
 
 
 

Rekomendasi, 
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

Kajian pengajaran dan pembelajaran 
  

FKIP(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FT) 

350.000.000 Modul, Buku Ajar, 
Media, Hak Cipta,  
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

Tahun 2018 
Kajian kebijakan dan profesi pendidikan pada 
aspek konseptual, implementasi, atau evaluasi 
  
  

FKIP 
(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FPsi. &FB), 
Pasca (MPBI) 
 
 

370.000.000 Rekomendasi, 
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 
 

Kajian pengajaran dan pembelajaran 
  

FKIP(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FT) 

500.000.000 Modul, Buku Ajar, 
Media, Hak Cipta,  
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 
 
 
 
 

Tahun 2019 
Kajian kebijakan dan profesi  pendidikan 
pada aspek konseptual,  implementasi, atau 
evaluasi 
  
  

FKIP 
(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FPsi. &FB), 
Pasca (MPBI) 
 
 

 245.000.000 Rekomendasi, 
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

Kajian pengajaran & pembelajaran 
  

FKIP(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FT) 

585.000.000 Modul, Buku Ajar, 
Media, Hak Cipta,  
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

Tahun 2020 
Kajian kebijakan dan profesi  pendidikan 
pada aspek konseptual,  implementasi, atau 
evaluasi 
  
  

FKIP 
(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FPsi. &FB), 
Pasca (MPBI) 
 
 

 320.000.000 Rekomendasi, 
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

Kajian pengajaran & pembelajaran 
  

FKIP(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FT) 

  660.000.000 Modul, Buku Ajar, 
Media, Hak Cipta,  
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 
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Fak/Pusat/Institusi 
yang terlibat Dana Indikator Kinerja 

Tahun 2021    
Kajian kebijakan dan profesi  pendidikan 
pada aspek konseptual,  implementasi, atau 
evaluasi 
  
  

FKIP 
(Fisika/Inggris, 

PAUD) 
(dan FPsi. &FB), 

Pasca (MPBI) 
 

 

 350.000.000 Rekomendasi 
Kebijakan Pendidikan, 
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

Kajian pengajaran & pembelajaran  
  

FKIP(Fisika/Inggris, 
PAUD) 
(dan FT) 

 745,000,000 Kebijakan Pendidikan, 
Hak Cipta,  
Publikasi Ilmiah 
(Nasional/Nasional 
Terakreditasi/ 
Internasional) 

 
3.3. Kajian Well Being Berdasar pada Psikologi Positif 

Kajian well being berdasar pada psikologi positif akan dilaksanakan dalam satu aktivitas 
yaitu kajian kesejahteraan holistik dan berbasis kekayaan lokal.  

Aktivitas 3.3.1. Kajian Kesejahteraan Holistik dan Berbasis Kekayaan Lokal 

 
Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Tahun 2017 
Evaluasi Kesehatan Mental  FPsi, FKep, FIKom, 

FK  
100.000.000 - Diseminasi 

(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Evaluasi Optimalisasi Potensi Dasar Peserta 
Didik 

FPsi, FKIP, FIKom 100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Evaluasi Kesejahteraan Tempat Kerja FPsi, FB, FKep 100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Evaluasi Pemberdayaan Psikososiokultural 
Berbasis Komunitas 

FPsi, FKep, FIKom, 
FK, FKIP 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Evaluasi Positive Parenting FPsi, FKep, FIKom, 
FK  

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

Internasional) 
- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Tahun 2018 
Konstruksi Kesehatan Mental Berbasis Kekayaan 
Lokal 

FPsi, Fkep, FIKom, 
FK 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Konstruksi Optimalisasi Potensi Dasar Peserta 
Didik Berbasis Kekayaan Lokal 

FPsi, FKIP, FIKom 
 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Konstruksi Kesejahteraan Tempat Kerja Berbasis 
Kekayaan Lokal 

FPsi, FB, FKep 
 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Konstruksi Pemberdayaan Psikososiokultural 
Berbasis Kekayaan Lokal  

FPsi, FIKom, FKep, 
FKIP, FK 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 

Konstruksi Positive Parenting Berbasis Kekayaan 
Lokal 

FPsi, FKIP, FKep, 
FB, FK 
 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar 
Nasional dan 
Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Nasional 
Terakreditasi 
 

Tahun 2019 – 2021 
Rancangan, Implementasi, Monitoring-Evaluasi 
Kesehatan Mental Berbasis Kekayaan Lokal 

FPsi, Fkep, FIKom, 
FK 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar Nasional 
dan Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Internasional 

- Buku “Model 
Intervensi 
Kesejahteraan 
Tempat Kerja 
Berbasis 
Kekayaan Lokal” 

Rancangan, Implementasi, Monitoring-Evaluasi 
Optimalisasi Potensi Dasar Peserta Didik 
Berbasis Kekayaan Lokal 

FPsi, FKIP, FIKom 
 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar Nasional 
dan Internasional) 
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Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat Dana Indikator kinerja 

- Jurnal Ilmiah 
Internasional 

- Buku “Model 
Intervensi 
Kesejahteraan 
Tempat Kerja 
Berbasis 
Kekayaan Lokal” 

Rancangan, Implementasi, Monitoring-Evaluasi 
Kesejahteraan Tempat Kerja Berbasis Kekayaan 
Lokal 

FPsi, FB, FKep 
 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar Nasional 
dan Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Internasional 

- Buku “Model 
Intervensi 
Kesejahteraan 
Tempat Kerja 
Berbasis 
Kekayaan Lokal” 

Rancangan, Implementasi, Monitoring-Evaluasi 
Pemberdayaan Psikososiokultural Berbasis 
Kekayaan Lokal  

FPsi, FIKom, FKep, 
FKIP, FK 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar Nasional 
dan Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Internasional 

- Buku “Model 
Intervensi 
Kesejahteraan 
Tempat Kerja 
Berbasis 
Kekayaan Lokal” 

Rancangan, Implementasi, Monitoring-Evaluasi 
Positive Parenting Berbasis Kekayaan Lokal 

FPsi, FKIP, FKep, 
FB, FK 
 

100.000.000 - Diseminasi 
(Seminar Nasional 
dan Internasional) 

- Jurnal Ilmiah 
Internasional 

- Buku “Model 
Intervensi 
Kesejahteraan 
Tempat Kerja 
Berbasis 
Kekayaan Lokal” 

 
3.4. Bonum Commune 

Kajian bonum communeakan dilaksanakan dalam satu aktivitas yaitu membangun 
kesadaran mengenai bonum commune melalui diskusi-diskusi publik dan penyusunan buku 
referensi. Rincian pelaksanaan penelitian dijabarkan pada tabel berikut ini: 

 
Aktivitas 3.4.1.  Membangun Kesadaran Mengenai Bonum Commune Melalui  

Diskusi-diskusi Publik dan Penyusunan Buku Referensi 
 Fak/Pusat/Institusi 

yang terlibat 
Dana Indikator kinerja 

1.1. Bonum Commune dalam Pemikiran Yunani 
Kuno 
1.1.2. Bonum commune dalam Pemikiran 

FF 60.000.000 - 1 Buku  Bunga 
Rampai Pemateri 
Extension Course 



61 
Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2016-2021 

 
 

 Fak/Pusat/Institusi 
yang terlibat 

Dana Indikator kinerja 

Modern 
1.1.3. Bonum Commune dalam Pemikiran 
Strukturalisme dan Post-Strukturalisme  

1.1.3.1. Menjadi Manusia menurut Michel 
Foucault 

 

2016 
- 1 buku kumpulan 

publikasi Seminar 
Karya  2017  

- 1 Buku 
Referensi/Buku 
Ajar: Menjadi 
Manusia menurut 
Michel Foucault 

1.2.  Bonum Commune dalam Pemikiran Filsafat 
Timur & Tradisi, Budaya serta Religi Indonesia 
(2017-2018)  
1.2.1. Bonum Commune dalam Pemikiran 
Filsafat Timur (Filsafat India dan Filsafat Cina) 
1.2.2. Bonum Commune dalam Gagasan Agama-
Agama Besar Dunia (Filsafat Islam, Zen, 
Budhisme) 
1.2.3. Bonum Commune dalam Kearifan Lokal 
dan Gagasan Pemikir Indonesia 

1.2.3.1 Manusia dan Lingkungan (Sebuah 
Tinjauan Filsafat Lingkungan) 

 

FF, FT 
(Lingkungan) 
UKWMS, FIKom, 
Komunitas-
komunitas 
Penghayat 
Keagamaan/Keyaki
nan, Komunitas-
komunitas lokal, 
Fakultas Ilmu 
Perbandingan 
Agama UIN Sunan 
Ampel, FIB Unair, 
Fakultas Filsafat 
UGM  

85.000.000 - 1 Buku Bunga 
Rampai Extension 
Course 2017 

- 1 Buku Prosiding 
Simposium 
Nasional 2018 

- 1 Buku Referensi/ 
Ajar: 

- Manusia dan 
Lingkungan 
(Sebuah Tinjauan 
Filsafat 
Lingkungan) 

 
1.3. Bonum Commune dan Kebijakan Publik 
(2018-2019)  

 

FF/FB/FH-UKDC 70.000.000 - 1 Buku  Bunga 
Rampai Pemateri 
Extension Course 
2018 

- 1 buku kumpulan 
publikasi  Seminar 
Karya 2019  

- 1 Buku 
Referensi/Buku 
Ajar 

- Acuan untuk 
membuat 
Kebijakan Publik 

1.4. Bonum Commune dan Pembentukan 
Komunitas Kritis (2019-2020)  

 

FF/FIKom/ 
Komunitas Nera 
Academia/ 
Pelayanan Pastoral 
Mahasiswa/STF 
Driyarkara 

90.000.000 - 1 Buku Bunga 
Rampai Extension 
Course 2019 

- 1 Buku Prosiding 
Simposium 
Nasional 2020 

- 1 Buku Referensi/ 
Ajar 

- Kelompok 
Kategorial 

1.5. Bonum Commune dan Keadilan Sosial (2020-
2021)  

 

FF/FKIP/FIKom/ 
Komunitas Nera 
Academia 

100.000.000 - 1Buku Bunga 
Rampai Extension 
Course 2020 

- 1 buku kumpulan 
publikasi  Seminar 
Karya 2021  

- 1Buku Referensi/ 
Ajar 
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 Fak/Pusat/Institusi 
yang terlibat 

Dana Indikator kinerja 

- Kelompok 
Kategorial 
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BAB V 
 PELAKSANAAN RENSTRA UKWMS 

 
5.1.  Bidang Kesehatan 
a. Latar Belakang 

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang terpenuhi kebutuhannya baik 
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi (well being). Kesehatan berkaitan erat 
dengan keadaan ekonomi keluarga, dan hal ini tentunya akan sangat menentukan tingkat 
kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. 

Renstra Penelitian UKWMS Tahun 2012–2016 telah memilih fokus bidang kajian 
kesehatan mengenai diabetes mellitus karena prevalensi penderita penyakit ini di Indonesia 
dan dunia semakin tinggi. Pada renstra penelitian UKWMS Tahun 2016–2021 fokus bidang 
kajian kesehatan diperluas menjadi proses degenerasi, dengan tetap mempertahankan sub 
topik diabetes mellitus sebagai unggulan yang dilanjutkan, dan ditambah dengan 4 sub topik 
penelitian lainnya, yaitu kanker, arthritis, hiperkolesterolemia, dan hipertensi. 

  
b. Tujuan  

Berdasarkan pengalaman penelitian dan sumber daya yang ada, maka UKWMS akan 
melakukan pencegahan dan penanggulangan penyakit-penyakit akibat proses degenerasi, 
khususnya diabetes mellitus, kanker, arthritis, hiperkolesterolemia, dan hipertensi, dengan 
melakukan penelitian-penelitian lanjutan yang bertujuan untuk: 
1) melakukan upaya-upaya promotif dan preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif dari 

permasalahan kesehatan terkait proses degenerasi, 
2) mengembangkan produk makanan, herbal, obat sintetis dan alat kesehatan untuk diabetes 

mellitus, kanker, arthritis, hiperkolesterolemia, dan hipertensi, 
3) mengembangkan  dan meningkatkan daya saing UMKM produk makanan, kesehatan, 

herbal, dan obat tradisional untuk diabetes mellitus, kanker, arthritis, 
hiperkolesterolemia, dan hipertensi, dan  

4) komersialisasi hasil penelitian tahap I 
 

c. Mekanisme dan Rancangan Pelaksanaan 
Penanggulangan masalah kesehatan akibat proses degenerasi dilakukan melalui upaya 

promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Penelitian terkait sub topik kajian 
diabetes mellitus diarahkan pada penelitian lanjutan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, 
yang telah dicapai pada pelaksanaan 5 tahun renstra sebelumnya (tahun 2012-2016). 
Beberapa hasil penelitian dikembangkan menjadi hasil penelitian dengan Tingkat Kesiapan 
Teknologi yang lebih tinggi, bahkan diupayakan masuk ke proses hilirisasi/komersialisasi. 
Keempat sub topik kajian lainnya, yaitu kanker, arthritis, hiperkolesterolemia, dan hipertensi, 
mulai dikembangkan penelitian di berbagai bidang dengan melibatkan berbagai bidang ilmu. 
Semua upaya penelitian diarahkan pada kajian upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif 
dan paliatif, sehingga penanganan permasalahan kesehatan pada kelima subtopik kajian 
tersebut benar-benar dilakukan secara menyeluruh dan holistik. Penelitian ini dibagi menjadi 
beberapa tahap seperti terlihat pada tabel berikut. 
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d. Jadwal dan Dana  
Aktivitas Jadwal dan Dana (ribuan rupiah) 

2017 2018 2019 2020 2021 
Aktivitas 1.1. Pemecahan permasalahan terkait penyakit Diabetes Mellitus 
Upaya promotif penyakit diabetes mellitus (dari 
parameter pengetahuan, sikap, tindakan) 

180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

Pengembangan teknologi sistem penghantaran 
obat/bahan berkhasiat 

150.000 225.000 225.000 225.000  

Pengembangan produk sediaan tablet hisap herbal 
berkhasiat antidiabetes 

75.000 150.000 150.000 150.000  

Komersialisasi produk herbal fungsional (beluntas) 
untuk penderita diabetes 

2.000.000 2.000.000    

Pengembangan metode rehabilitatif medik sosial 
untuk penderita diabetes mellitus 

 
 

100.000    

Pengembangan perawatan paliatif dan 
pendampingan penderita diabetes mellitus 

 120.000    

Komersialisasi produk pangan fungsional (angkak) 
untuk penderita diabetes 

 2.000.000 2.000.000 2.000.000  

Pengembangan sediaan herbal baru berkhasiat 
antidiabetes 

   100.000 100.000 

Aktivitas 1.2. Pemecahan permasalahan terkait penyakit Kanker 
Upaya promotif penyakit kanker (dari parameter 
pengetahuan, sikap, tindakan) 

60.000     

Pengembangan enzim berkhaziat anti leukimia dari 
fungi endofit  

20.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

Pengembangan metode perawatan paliatif dan 
pendampingan penderita kanker 

 120.000    

Pengembangan senyawa antioksidan untuk 
penanganan penyakit kanker 

  100.000 100.000 100.000 

Aktivitas 1.3. Pemecahan permasalahan terkait penyakit Arthritis 
Upaya promotif penyakit arthritis (parameter 
pengetahuan, sikap, tindakan) 

 120.000    

Pengembangan metode preventif (aktivitas fisik) 
untuk penyakit arthritis 

 60.000    

Pengembangan senyawa baru yang berkhasiat 
sebagai antiinflamasi 

 150.000 150.000 100.000 150.000 

Aktivitas 1.4. Pemecahan permasalahan terkait penyakit Hiperlipidemia 
Pengembangan herbal berkhasiat sebagai anti 
hiperkolesterolemia  

 120.000 100.000 150.000 150.000 

Aktivitas 1.5. Pemecahan permasalahan terkait penyakit Hipertensi 
Upaya promotif gangguan metabolisme obesitas   120.000   

TOTAL 2.485.000 5.495.000 3.175.000 3.155.000 830.000 
 

e. Unit yang terlibat 
Unit yang terlibat untuk melaksanakan renstra penelitian di bidang kajian kesehatan 

terutama adalah Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, ditunjang 
oleh Pusat Penelitian Obat Tradisional. Namun demikian, penelitian multidisipliner di bidang 
ini ditunjang oleh Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Kependidikan, Fakultas 
Bisnis, Pasca – Manajemen dan Akuntansi, serta Fakultas Ilmu Komunikasi, seperti yang 
ditunjukkan dalam road map penelitian bidang kajian kesehatan (Gambar 4.2). 
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f. Indikator Kinerja 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional 2 2 2 3 3 

Nasional 
Terakreditasi 

3 5 5 6 6 

Lokal - - - - - 

2 Sebagai pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional 1 1 2 2 2 

Nasional 3 3 4 4 5 

Lokal - - - - - 

3 Sebagai pembicara utama (Keynote 
Speaker) dalam pertemuan ilmiah 

Internasional 
    1 

Nasional 
   1  

Lokal      

4 Visiting Lecturer Internasional      

5 Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(KI) 

Rahasia dagang      

Desain Produk 
Industri 

 1 1   

Indikasi Geografis 
     

Perlindungan 
Varietas Tanaman 

     

Perlindungan 
Topografi Sirkuit 
Terpadu 

     

6 Teknologi Tepat Guna      

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

8 Buku Ajar (ISBN)   1  1 

9 Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan      

10 Jumlah Dana Kerjasama Penelitian 
Regional 1 1 1 2 1 

Nasional   2  2 

Internasional      

11 Angka partisipasi dosen dalam penelitian * 0,24 0,36 0,48 0,48 0,48 

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi 
 
5.2. Bidang Teknologi 
a. Latar Belakang 

Kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang terpenuhi kebutuhannya baik 
dalam bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi (well being). Pengembangan teknologi 
sebagai salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga 
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secara menyeluruh. Teknologi yang ramah lingkungan mampu menyediakan energi yang 
dibutuhkan, produk-produk aplikatif di bidang pangan, kesehatan, katalis, lingkungan, dan 
farmasi serta dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat secara umum. 

 
b. Tujuan 

Berdasarkan pengalaman penelitian dan sumber daya yang ada, maka UKWMS akan 
melakukan penelitian bidang penelitian TEKNOLOGI yang meliputi: 

1. Penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. 
2. Rekayasa pengolahan sumberdaya alam lokal/domestik. 
3.  Pengembangan material maju. 
 

c. Mekanisme dan Rancangan Pelaksanaan 
Penelitian Bidang Teknologi yang dilakukan secara umum melalui tiga tahap utama, yaitu: 
1. Tahap optimasi proses, yang meliputi: pemilihan bahan, proses pengolahan, dan 

karakteristik produk. 
2. Tahap kajian implementasi: penelitian untuk mengkaji potensi hasil penelitian di 

masyarakat. 
Dari penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan paket-paket teknologi tepat guna dan 
produk-produk aplikatif yang dapat diimplementasikan di masyarakat misal seperti 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

3. Tahap komersialisasi atau pengajuan kekayaan intelektual: 

Pada tahap ini dilakukan kajian potensi hasil penelitian baik yang berupa produk maupun 
paket teknologi untuk dapat dipasarkan ataupun didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. 
Dilakukan kajian ekonomi, beserta dengan kajian  manajemen usaha, sehingga pada tahap ini 
diperlukan interdisipliner dari Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pangan, dan Fakultas 
Bisnis. 

 
d. Jadwal dan dana 

  Aktivitas Jadwal dan Dana (ribuan rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

2.1. Penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan 
Sistem hybrid solar panel dan kincir 
angin sebagai penghemat pemakaian 
listrik rumah tangga dengan daya 2200 
watt 

75.000     

Pembuatan bioetanol dari buah maja  150.000 175.000 225.000 250.000 
Pembuatan biodiesel dari mikroalga  150.000 175.000 200.000  
Pembuatan bio oil dari pirolisis buah 
pinus 

 150.000 175.000 200.000  

Pembuatan bahan bakar hidrokarbon 
cair dari biomassa dengan proses air 
pada kondisi subkritis dan hidrogenasi 
katalitis 

440.000 440.000 440.000   

Pembuatan bio oil dari pirolisis buah 
kesambi 

    200.000 

Rancang bangun sistem pembangkit 
listrik tenaga hybrid-bergerak untuk 
energi penyedotan dan pemfilteran air 

275.000 275.000 275.000   

Pengembangan kincir angin sumbu 
vertikal dan sumbu horisontal 

 150.000 150.000   
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  Aktivitas Jadwal dan Dana (ribuan rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Rancang bangun teknologi mandiri 
energi listrik untuk efisiensi pemenuhan 
kebutuhan air di kampus UKWMS  

   275.000 275.000 

Rancang bangun teknologi terkoneksi 
untuk pemanfaatan energi surya 
menjadi energi listrik penerangan dan 
penyejuk ruang kuliah 

 275.000 275.000 275.000  

Rancang bangun teknologi mandiri 
untuk pemanfaatan energi surya 
menjadi energi listrik penerangan area 
halaman kampus 

    275.000 

Rancang bangun modul penggabungan 
energi terbarukan solar panel-kincir 
angin-micro  hidro sebagai sumber 
energi mandiri untuk penggunaan di 
daerah yang tidak dialiri listrik PLN 

  250.000 250.000 250.000 

Penerapan teknologi informasi pada 
sistem manajemen energi di sisi suplai 
(pasokan) untuk pengelolaan 
lingkungan yang bersih dan sehat 

 275.000 275.000   

Penerapan teknologi informasi pada 
sistem manajemen energi di sisi 
permintaan (demand) untuk pengelolaan 
lingkungan yang bersih dan sehat 

   75.000 75.000 

Aktivitas 2.2. Rekayasa pengolahan sumberdaya alam lokal/domestik 
Optimasi produk probiotik yang 
menghasilkan produk dengan 
karakteristik sesuai standar mutu dan  
diterima oleh konsumen 

75.000 75.000 100.000 100.000  

Karakterisasi komponen fungsional 
pada serealia dan umbi-umbian, serta 
upaya meningkatkan potensi masing-
masing komponen tersebut pada produk 
pangan fungsional 

70.000 75.000 75.000 100.000 100.000 

Optimasi dan pengembangan produk 
kaya antioksidan dan efek kesehatannya 

 75.000 100.000 100.000 100.000 

Optimasi dan pengembangan produk 
hasil hewani  

 60.000 75.000 100.000  

Pengembangan produk kaya serat dan 
efek kesehatannya 

 75.000 100.000 100.000  

Optimasi dan pengembangan produk 
hasil perkebunan 

  60.000 50.000 100.000 

Tablet hisap kulit jeruk purut untuk 
terapi diabetes dan antiseptik mulut 

75.000 74.000 75.000   

Rancang bangun peralatan pengering 
daging kelapa dan proses produksi VCO 
dan analisa kelayakan industri 

 250.000 250.000 300.000  

Teh herbal sebagai minuman 
antidiabetes 

   200.000 250.000 

Ekstraksi flavonoid dari bahan alam  200.000 250.000   
Pemanfaatan senyawa bioaktif daun 
kelor untuk skin lotion 

 200.000 200.000   

Rekayasa bahan alam untuk 
meningkatkan kandungan bahan aktif 
dengan bantuan mikroorganisme 

 100.000 100.000 100.000  

Ekstraksi minyak pangan dari dedak    100.000 100.000 
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  Aktivitas Jadwal dan Dana (ribuan rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Pembuatan dan karakterisasi adsorben 
untuk logam berat dalam limbah cair 
dari tanin buah maja 

 175.000 175.000   

Pirolisis plastik bekas menjadi bahan 
bakar 

 100.000 100.000 150.000  

Pengembangan tablet hisap kulit jeruk 
purut untuk terapi diabetes 

   150.000 175.000 

Pengembangan peralatan dan analisa 
kelayakan produksi gula cair dari bahan 
singkong skala industri kecil, sebagai 
alternatif bahan pemanis bagi penderita 
DM 

75.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Pemodelan matematis dalam desain 
produk untuk menentukan karakteristik 
teknik dalam quality function 
deployment 

75.000 150.000 150.000 175.000 200.000 

Pengembangan model matematis untuk 
distribusi produk pangan 

 125.000 150.000   

Pengaruh keberadaan tanaman, kadar 
oksigen dalam ruangan dan tingkat 
konsistensi dalam melakukan 
pengukuran 

 150.000 170.000   

Pengembangan pisau pemotong adonan 
krupuk dengan metode TRIZ 

   150.000 150.000 

Perancangan prototipe AS/RS    150.000 150.000 
Strategi kompensasi yang tepat bagi 
pelanggan jika perusahaan melakukan 
recall dengan tujuan untuk 
meminimalkan biaya recall 

   125.000 125.000 

Pelacakan lokasi kendaraan pengangkut 
jarak jauh menggunakan jaringan 
nirkabel GPRS 

 200.000 200.000 200.000  

2.3. Material maju 
Pemanfaatan nanopartikel untuk 
meningkatkan ketersediaan hayati dan 
efektifitas terapi diabetes fraksi 
semipolar ekstrak kulit jeruk purut 

143.000 200.000 250.000 300.000 300.000 

Pemanfaatan nanomaterial nano-pori 
untuk meningkatkan ketersediaan hayati 
dan efektivitas terapi kurkumin dalam 
penanganan diabetes 

125.000     

Nanopartikel untuk drug delivery 
berbasis bahan alam 

 200.000 250.000 300.000 300.000 

Bentonite-biochar komposit untuk 
penyerapan logam berat 

150.000 150.000    

Bionano komposit polimer alam-
bentonit: super adsorben untuk 
senyawa-senyawa beracun dan 
berbahaya dalam air dan air limbah 

150.000 150.000 150.000   

Katalis berbahan dasar mineral lempung 
untuk konversi biomassa menjadi 
biofuel 

  250.000 250.000 250.000 

Polimer-based nanokomposit untuk 
drug delivery dan aplikasi lingkungan 

 220.000 220.000 220.000  

Nanocrystalline cellulose material untuk 
drug delivery 

  220.000 220.000 220.000 
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  Aktivitas Jadwal dan Dana (ribuan rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Valorisation of bio-based 
nanocomposite materials 

 100.000 150.000 200.000  

Pembuatan dan karakterisasi 
nanopartikel ekstrak daun kelor 

   200.000 200.000 

TOTAL 1.728.000 5.169.000 6.210.000 5.740.000 4.245.000 
 
e. Unit yang terlibat 

Fakultas Teknik (Jurusan Teknik Kimia, Teknik Elektro, dan Teknik Industri), Fakultas 
Teknologi Pertanian, Fakultas Farmasi dan Fakultas Bisnis. 

 
f. Indikator Kinerja 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional 7 14 17 15 11 
Nasional 
Terakreditasi 3 8 5 3 3 

Lokal      

2 Sebagai pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional 4 10 9 8 13 
Nasional 2 5 4 4 3 
Lokal      

3 
Sebagai pembicara utama 
(Keynote Speaker) dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional  1  1 1 

Nasional      
Lokal      

4 Visiting Lecturer Internasional   2  2 

5 Kekayaan Intelektual (KI) 

Rahasia dagang      
Desain Produk 1  1   

Perlindungan 
Varietas Tanaman      

Merek      
Patent sederhana 1 4 7 6 6 

6 Teknologi Tepat Guna  3 2 6 2 

7 Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial   1   

8 Buku Ajar (ISBN)   1 2 1 

9 Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan      

10 Jumlah Dana Kerjasama Penelitian 
Internasional      

Nasional      

Lokal      

11 Angka partisipasi dosen dalam penelitian * 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 
 * Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi 
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5.3. Bidang Sosial Humaniora, Budaya dan Seni, serta Pendidikan 
a. Latar Belakang 

Kebutuhan keluarga secara ekonomi dapat diperoleh melalui penguatan kelembagaan 
UMKM. Penguatan kelembagaan UMKM mempunyai tujuan untuk melakukan intensifikasi 
dan ekstensifikasi UMKM. Intensifikasi dan ekstensifikasi UMKM diharapkan dapat 
meningkatkan kapabilitas ekonomi masyarakat. 

Kapabilitas masyarakat secara ekonomi dapat memberikan peluang untuk mendapatkan 
pendidikan berkualitas. Pendidikan berkualitas diperoleh dari pengembangan SDM 
pendidikan yang mempunyai karakter kebangsaan dan daya saing. SDM pendidikan 
berkualitas mempunyai dampak secara khusus dan umum. Dampak secara khusus adalah 
peningkatankesejahteraan keluarga pendidik. Sedangkan dampak secara umum adalah 
meningkatkan kualitas masyarakat. 

Kualitas masyarakat juga dapat dicapai melalui kajian well being berdasar pada psikologi 
positif. Kesejahteraan psikologis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep dan 
realitas kesejahteraan itu sendiri. Untuk mewujudkan kesejahteraan (dalam level keluarga), 
konstruksi dan realitas kesejahteraan psikologis merupakan bagian yang tak terpisahkan. 
Kesejahteraan psikologis tersebut juga bukan konsep dan realitas yang diadaptasi dari 
wilayah lain, melainkan dibangun berpangkal dari kekayaan setempat. 

Mewujudkan terciptanya SDM pendidikan (guru Fisika, bahasa Inggris, dan PAUD) yang 
berkarakter kebangsaan dan berdaya saing merupakan pengejawantahan misi FKIP, yaitu 
menciptakan tenaga pendidik yang profesional, bermoral, dan unggul, yang mampu belajar 
sepanjang hayat dan berwawasan ke depan di bidang ilmu. Pengejawantahan misi ini ialah 
demi pencapaian visi kelembagaan FKIP, yaitu penyelenggaraan pendidikan guru jenjang 
strata satu (S1) yang unggul dilandasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik. Dalam 
konteks implementasi renstra penelitian UKWMS, terciptanya para pendidik profesional yang 
berkarakter kebangsaan dan berdaya saing padanya akhirnya akan berdampak pada 
peningkatan kualitas kehidupan (life improvement), khususnya kesejahteraan keluarga 
pendidik, atau kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Pencapaian kesejahteraan demikian 
merupakan kebaikan bersama atau bonum commune. 

Pencapaian kesejahteraan keluarga baik secara ekonomi, kesempatan memperoleh 
pendidikan maupun pencapaian kesejahteraan psikologis merupakan upaya untuk 
memperoleh kebaikan bersama (bonum commune). 

 
b. Tujuan 

Berdasarkan pengalaman penelitian dan sumber daya yang ada, maka UKWMS akan 
melakukan penelitian bidang penelitian Sosial Humaniora, Seni Dan Budaya Serta 
Pendidikan yang meliputi tujuan di bawah ini. 
1. Penguatan kelembagaan UMKM, bertujuan untuk meningkatkan UMKM menjadi 

organisasi usaha yang naik tingkatan yaitu perusahaan besar. 
2. Pengembangan SDM Pendidikan yang Berkarakter Kebangsaan, dan Berdaya Saing 

Berdasarkan visi dan misinya,  FKIP yang menjadi bagian dari UKWMS berkomitmen 
turut mewujudkan kesejahteraan keluarga (sebagai bonum commune) melalui kajian-
kajian berkelanjutan dalam bidang pengembangan SDM pendidikan berkarakter 
kebangsaan dan berdaya saing dengan dua sub-topik (kebijakan dan profesi pendidikan 
dan pengajaran dan pembelajaran Fisika, bahasa Inggris, dan PAUD), yang bertujuan 
untuk:  
a) mendiseminasikan hasil-hasil kajian tentang substansi/isi dan implementasi kebijakan 

publik  pendidikan agar substansi kebijakan pendidikan, efektifitas, dan dampak 
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implementasi  kebijakan publik dapat dipahami secara komprehensif oleh para publik 
pendidikan, khususnya para calon guru dan guru (Fisika, Inggris, PAUD);  

b) mendiseminasikan hasil-hasil kajian tentang pengembangan profesi pendidikan 
(keguruan) kepada para publik pendidikan, khususnya para calon guru dan guru 
(Fisika, Inggris, PAUD) agar mereka memahami dinamika, manfaat, dan akibat 
pengembangan  profesi pendidikan  pada kualitas layanan pembelajaran; 

c) mendiseminasikan hasil-hasil kajian tentang aspek-aspek pengajaran dan 
pembelajaran  (kurikulum, silabus, materipembelajaran, mediapembelajaran, tes dan 
evaluasi hasil belajar,  dan pendekatan/metode/teknik pengajaran dan pembelajaran) 
Fisika, bahasa Inggris, danPAUD kepada publik pendidikan, khususnya para calon 
guru dan guru (terutama para guru  Fisika, Inggris, dan PAUD) agar mereka 
memahami perkembangan aspek-aspek penting pengajaran dan pembelajaran demi 
peningkatan profesionalitas mereka sebagai pendidik; 

d) menyampaikanhasil-hasil strategis kajian kebijakan publik pendidikan, 
pengembangan profesi pendidikan, dan pengajaran dan pembelajaran (Fisika, Inggris, 
dan PAUD) kepada Pemerintah sebagai masukan rekomendatif; 

e) membantu Pemerintah mengembangkan profesionalitas pendidik yang berkarakter 
kebangsaan dan berdaya saing berdasarkan hail-hasil kajian tentang kebijakan dan  
profesi pendidikan dan pengajaran dan pembelajaran (Fisika, bahasa Inggris, dan 
PAUD) demi  menunjang peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. 

3. Kajian Well Being berdasar pada Psikologi Positif, bertujuan untuk menyebarkan 
informasi tentang kesejahteraan psikologis; mengkonstruksi realitas kesejahteraan 
psikologis yang berdasar pada kekayaan lokal; serta mewujudkan kesejahteraan 
psikologis dalam kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat. 

4. Bonum Commune, bertujuan untuk membangun kesadaran mengenai kebaikan bersama 
pada masyarakat melalui buku-buku referensi. 

 
c. Mekanisme dan Rancangan Pelaksanaan 

Penelitian sosial humaniora, seni dan budaya, serta pendidikan dilakukan sesuai dengan 
kajian utama dalam bidang ini, seperti diuraikan di bawah ini. 
1. Penguatan kelembagaan UMKM mempunyai dua tahapan yaitu: 

a. identifikasi dan nalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penguatan 
kelembagaan UMKM, dan 

b. pengembangan model dan websiteuntuk memperkuat kelembagaan UMKM. 
2. Pengembangan SDM Pendidikan yang Berkarakter Kebangsaan dan Daya Saing 

Kajian tentang bidang pengembangan SDM pendidikan berkarakter kebangsaan dan 
berdaya saing dengan dua sub-topik utama penelitian: 1) kebijakan dan  profesi 
pendidikan, dan 2) pengajaran dan pembelajaran (Fisika, bahasa Inggris, dan PAUD) 
dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun (2017-2021). Dalam kajian kebijakan 
pendidikan (penelitian hulu), tahun pertama dan kedua difokuskan pada evaluasi tentang 
substansi dan isi kebijakan. Tahun ketiga dan keempat difokuskan pada evaluasi 
implementasi kebijakan pendidikan. Tahun kelima difokuskan pada penyampaian 
rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut sebagai respon produktif atas hasil-hasil 
penelitian. Dalam kajian aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, tahun pertama dan 
kedua difokuskan pada evaluasi tentang kondisi faktual aspek-aspek pengajaran dan 
pembelajaran. Tahun ketiga dan keempat difokuskan pada pengembangan secara inovatif 
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aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. Tahun kelima difokuskan pada uji hasil dan 
revisi hasil pengembangan aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran. 

3. Kajian Well Being Berdasar pada Psikologi Positif dilakukan dengan tahapan evaluasi, 
konstruksi dan implementasi. Pada tahun pertama akan dilakukan evaluasi kondisi 
eksisting yang berkembang di unit yang dilibatkan dalam penelitian. Hasil evaluasi ini, 
dengan seluruh kekayaan lokal yang dimiliki, akan dikonstruksi menjadi sebuah gagasan 
kesejahteraan (lokal) psikologis yang siap diimplementasikan. Konstruksi tersebut 
kemudian akan diimplementasikan dalam tiga tahun berikutnya dengan proses 
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. 

4. Bonum Commune mempunyai tahapan yaitu (1) melakukan kajian mengenai bonum 
commune dan (2) menerbitkan buku-buku referensi. 

Tahapan terakhir pada masing-masing kajian dalam bidang ini adalah potensi hasil 
penelitian baik yang berupa model, websitemaupun buku untuk dapat dipasarkan ataupun 
didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Pengembangan model, website maupun buku 
setelah melalui kajian multidisipliner dari Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Filsafat, Fakultas Psikologi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Bisnis. 

 
d. Jadwal dan dana 

  Aktivitas Jadwal (dana dalam ribu rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Aktivitas 3.1. Penguatan Kelembagaan UMKM 
Kajian budaya, etnis, pendidikan 
dan keluarga dalam perilaku dan 
pengembangan mental pelaku 
bisnis/wirausaha 

 150.000 350.000 500.000 250.000 
 

Pemetaan karakteristik pelaku 
UMKM dan identifikasi mental 
wirausaha yang mampu 
berkelanjutan 

 150.000    

Dampak mental pelaku UMKM 
terhadap daya saing UMKM 

  100.000   

Identifikasi pola suksesi dan 
keberlanjutan hidup UMKM 

  500.000 500.000 250.000 

Kajian gaya kepemimpinan efektif 
dalam UMKM 

   750.000 500.000 

Kajian peluang pasar malaysia dan 
brunei untuk perluasan pangsa 
pasar UMKM 

50.000     

Pemanfaatan impulsif buyer untuk 
pembentukan loyalitas konsumen 
UMKM 

50.000     

Kajian  pemasaran dan dukungan 
IT sebagai sarana komunikasi dan 
promosi 

 150.000 150.000   

Potensi penggunaan dana eksternal 
dan pertanggungjawabannya  

 150.000 150.000   

Pengembangan organisasi yang 
mendukung efektivitas kegiatan 
operasional di UMKM, meliputi: 
pengelolaan SDM, retailing, sistem 
informasi dan pengendalian, tata 
kelola dan aspek perpajakan 

 350.000 350.000 350.000 350.000 
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  Aktivitas Jadwal (dana dalam ribu rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Peranan sumber daya tidak 
berwujud dalam pengembangan 
UMKM 

  150.000 250.000 250.000 

Kajian manajemen modern 
berbasiskan pelanggan dalam 
UMKM 

   250.000 250.000 

SUBTOTAL 100.000 950.000 1.750.000 2.600.000 1.850.000 
Aktivitas 3.2. Pengembangan SDM Pendidikan yang Berkarakter Kebangsaan, 

dan Berdaya Saing 
Kajian kebijakan dan profesi 
pendidikan pada aspek konseptual, 
implementasi, atau evaluasi 

95.000 370.000 245.000 320.000 350.000 

Kajian pengajaran & pembelajaran 350.000 500.000 585.000 660.000 745.000 
SUBTOTAL 445.000 870.000 830.000 980.000 1.095.000 

Aktivitas 3.3. Kajian Well Being Berdasar pada Psikologi Positif 
Evaluasi, Konstruksi, Rancangan, 
Implementasi, dan Monitoring-
Evaluasi Kesehatan Mental 
Berbasis Kekayaan Lokal 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Evaluasi, Konstruksi, Rancangan, 
Implementasi, dan Monitoring-
Evaluasi Optimalisasi Potensi 
Dasar Peserta Didik 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Evaluasi, Konstruksi, Rancangan, 
Implementasi, dan Monitoring-
Evaluasi Kesejahteraan Tempat 
Kerja 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Evaluasi, Konstruksi, Rancangan, 
Implementasi, dan Monitoring-
Evaluasi Pemberdayaan 
Psikososiokultural Berbasis 
Komunitas 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

Evaluasi, Konstruksi, Rancangan, 
Implementasi, dan Monitoring-
Evaluasi Positive Parenting 

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

SUBTOTAL 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 
Aktivitas 3.4. Bonum commune 
Kajian bonum commune dalam 
pemikiran Yunani Kuno 

60.000  
 

   

Kajian bonum commune dalam 
pemikiran filsafat timur dan tradisi, 
budaya serta religi Indonesia 

85.000     

Kajian bonum commune dan 
kebijakan publik 

 70.000 70.000   

Bonum commune dan Pembentukan 
komunitas kritis 

  90.000 90.000  

Bonum commune dan Keadilan 
sosial 

   100.000 100.000 

SUBTOTAL 145.000 70.000 160.000 190.000 100.000 
TOTAL 1.190.000 2.390.000 3.240.000 4.270.000 3.545.000 

 
e. Unit yang terlibat 

Unit yang terlibat dalam bidang ini meliputi Fakultas Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Fakultas Psikologi,  Fakultas Filsafat, Fakultas 
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Teknik, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran. Keterlibatan unit-unit tersebut dalam 
pelaksanaan penelitian bidang ini bertujuan untuk mencapai kesejahteran keluarga.  

 
f. Indikator Kinerja 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional 4 2 13 13 10 
Nasional 
Terakreditasi 8 11 2 1 3 

Lokal      

2 Sebagai pemakalah dalam 
pertemuan ilmiah 

Internasional 9 7 13 13 10 
Nasional 8 11 7 6 8 
Lokal      

3 Sebagai pembicara utama (Keynote 
Speaker) dalam pertemuan ilmiah 

Internasional      

Nasional      
Lokal      

4 Visiting Lecturer Internasional      

5 Kekayaan Intelektual (KI) 

Rahasia dagang      
Desain Produk      

Perlindungan 
Varietas Tanaman      

Merek      
Patent sederhana      

6 Teknologi Tepat Guna      

7 Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial   3 1 4 

8 Buku Ajar (ISBN) 4 3 3 3 7 

9 Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan      

10 Jumlah Dana Kerjasama Penelitian 
Internasional       

Nasional 3 4 5 5 5  

Lokal 4 4 5 4 3  

11 Angka partisipasi dosen dalam penelitian * 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 
 * Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi 
 
Rancangan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Renstra UKWMS selama 2017-2021 
ditunjukkan pada tabel berikut: 
 

Sub-tema Dana (Juta Rupiah) 
2017 2018 2019 2020 2021 

Bidang Fokus I: Kesehatan 2.485.000 5.495.000 3.175.000 3.155.000 830.000 
Bidang Fokus II: Teknologi 1.503.000 4.814.000 5.860.000 5.570.000 4.245.000 
Bidang Fokus III: Sosial Humaniora, 
Budaya dan Seni serta Pendidikan 

1.975.000 4.680.000 3.345.000 3.150.000 3.930.000 

Total Dana  5.963.000 14.989.000 12.380.000 11.875.000 9.005.000 
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BAB VI  
PENUTUP 

 
Renstra penelitian UKWMS digunakan sebagai landasan arah pelaksanaan penelitian 

selama periode lima tahun. LPPM berupaya agar renstra penelitian periode lima tahun ke 
depan dapat terlaksana lancar dan tidak mengalami kendala khususnya pendanaan. Oleh 
karena itu, UKWMS telah menyiapkan dana internal universitas sebagai dana pendampin 
serta upaya para peneliti untuk memperoleh dana hibah dari kelembagaan lainnya. Rekam 
jejak perolehan dana hibah dari lembaga lain berasal dari industri, asosiasi profesi, lembaga 
luar negeri, serta pemerintah, antara lain: Taiwan Tech., Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik 
(APTIK), Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), WHO, UNESCO, Indofood 
Research Grant, Danone Research Grant, Nutrifood Research Grant, Chartered Institute of 
Management Accountant (CIMA) Grant, Toyota Research Grant, Kalbe Research Grant, PT. 
Sidomuncul, PT. HRL Internasional, Bank Indonesia, Pemerintah Kota  (Pemkot) Surabaya, 
Dinas Sosial Pemkot Surabaya, dan masih banyak lagi. Rekam jejak ini menunjukkan upaya 
UKWMS dalam melaksanakan renstra penelitian ini. 

Hasil-hasil penelitian akan diterapkan di masyarakat dalam bentuk pengabdian 
masyarakat dan kerjasama dengan industri terkait. Dalam hal ini UKWMS telah memiliki 
wilayah masyarakat yang menjadi mitra dan industri-industri terkait di Surabaya dan 
sekitarnya.  

Arah penelitian dan pengabdian masyarakat UKWMS akan selalu sejalan dengan visi 
dan misi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penelitian aplikatif 
yang memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat akan tetap menjadi 
unggulan. Perlu dicatat bahwa hasil penelitian di UKWMS lebih memprioritaskan hasil yang 
memberi dampak positif dalam hidup bersama baik dalam ruang lingkup terkecil yaitu 
keluarga maupun dalam lingkung berbangsa bahkan dalam percaturan internasional sehingga 
nilai-nilai universal dalam prinsip-prinsip katolik dan juga nilai-nilai Pancasila 
dapatmemberikan kontribusi dalam kemanusiaan dan kehidupan sebaik mungkin. 

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam 
menyelesaikan renstra penelitian ini, khususnya Tim Perumus Renstra Penelitian UKWMS 
Periode 2016-2021. 
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