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KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

NOMOR 0001 a/SA-U KWMSfi t2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN TAHUN 2021 -2025
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA,

Menimbang a. bahwa Senat Akademik Universitas merupakan badan normatif
tertinggi di Universitas;

b. bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Universitas
Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) harus berpedoman pada
suatu acuan yang telah ditetapkan di dalam Kebijakan Mutu dan
Standar Mutu, untuk men.lamin keselarasan dan sinergi dari program
rutin dan program pengembangan;

c. bahwa arah penyusunan rencana dan pelaksanaan seluruh program
di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya beserta metode
pengukuran keberhasilan program perlu ditetapkan secara .ielas dan
rinci;

d. bahwa diperlukan pemahaman yang sama dari seluruh sivitas
akademika agar mampu menghasilkan penelitian yang unggul, baik
kualitas maupun kuantitas;

e. bahwa untuk mencapai sinergi dalam bidang pengelolaan penelitian,
perlu ditentukan arah kebijakan dan tema pendidikan;

f. bahwa arah kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan tema
penelitian perlu dituangkan dalam Rencana Strategis (Renslra)
Penelitian;

g. bahwa Renstra Penelitian perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan
Senat Akademik Universitas.

1. Undang-undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;

3. Konstitusi Apostolik Ex Corde Ecclesiae tanggal 15 Agustus 1990;

4. Statuta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Tahun 2020;

5. Rencana lnduk Pengembangan Universitas Katoli Widya Mandala
Surabaya fahun 2011 - 2025:

6. Rencana Strategis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
Tahun 2O2O - 2025:

Mengingat



Memperhatikan : Hasil Rapat Senal Akademik Universitas tanggal20 Januati 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK RENCANA STRATEGIS
PENELITIAN TAHUN 2021 - 2025 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA
MANDALA SURABAYA

Berlakunya Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya Tahun 2021 - 2025 sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih
lanjut;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Surabaya
P ta ngga l20 Januati 2022

mik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

uc-4-,

eronica L. Diptoadi, M.Sc..
o

a
k 121 .7 4.0027
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. TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA

Menimbang

TAHUN 2021-2425

Rektor Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya,

: a. bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan di lingkungan Universitas Katolik
Wdya Mandala Surabaya harus berpedoman pada suatu acuan yang

. telah ditetapkan di dalam Kebijakan Akademik dan Standar Akademik,
untuk menjamin keselarasan dan sinergi dari program rutin dan
program pengembangan;

b. bahwa arah penyusunan rencana dan pelaksanaan seluruh program di
Universitas Katolik \Mdya Mandala Surabaya beserta metode
pengukuran keberhasilan program perlu ditetapkan secara jelas dan
rinci;

c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan pengambilan keputusan
dalam pengelolaan penelitian, maka Rencana Strategis Penelitian
Univercitas Katolik Wdya Mandala Surabaya 2A21-2025 perlu
ditetapkan dalam suatu Keputusan ReKor;

: 1 . Undang-undang Rl Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan linggi;
2. KonstitusiApostolik Ex Carde Ecclesiae tanggal 15 Agustus 1990;
3. Statuta Universitas Katolik \Mdya Mandala Surabaya Tahun 2AZA;
4. Rencana lnduk Pengembangan Universitas Katolik \Mdya Mandala

Surabaya 2Af - 2O25:
5. Rencana Strategis Universitas Katolik Wdya Mandala Surabaya

Periode 2O2A sld 2425:

Mengingat

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Akademik Universitas tanggal 20 Januari 2O22;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS PENELITIAN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA
SURABAYA TAHUN 2021 -2A25.

Kesatu : Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Katolik
Wdya Mandala Tahun 2A21-2A25 sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

: Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini akan diatur lebih
lanjut.

Kedua



Ketiga

Tembusan:
- Para Dekan
- Ketua LPPM

Ditetapkan diSurabaya
Pada tangg al 21 Januan 2022

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Nopember 2A21 dengan
ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat
kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Foe, G.Dip.Sc., Ph.D., Apt.
241.90.4176



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t    Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 . i  KATA PENGANTAR  Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungan dan kekuatan yang diberikan kepada Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) lewat Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), sehingga telah terjadi pertumbuhan dan perkembangan atas kinerja penelitian Universitas menjadi klaster Utama. Meneruskan Rencana Strategis Penelitian tahun 2016-2021, Rencana Strategis Penelitian tahun 2021-2025 merupakan keberlanjutan komitmen UKWMS terhadap arah dan capaian kinerja penelitian yang lebih efektif serta memenuhi standar penjaminan mutu penelitian. Renstra Penelitian UKWMS 2021-2025 mengupayakan terwujudnya tema dan fokus penelitian KESEJAHTERAAN KELUARGA BERKELANJUTAN DEMI TERWUJUDNYA BONUM COMMUNE. Tema penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dalam periode 2021-2025 ini oleh UKWMS dalam tujuh (7) bidang yang lebih komprehensif.  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. Implikasinya, bidang fokus penelitian periode 2021-2025 meliputi (I) Bidang Kemandirian Pangan; (II) Energi Baru dan Terbarukan; (III) Bidang Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat; (IV) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (V) Material Maju; (VI) Penanggulangan Kebencanaan; (VII) Sosial Humaniora, Seni dan Budaya. Hasil penelitian tahap ke-2 pada Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016-2026 sedang berproses melanjutkan tahap sebelumnya (RIP 2012-2016), yaitu hilirisasi, menjadi outcome yang lebih berdaya guna dan dapat dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pada Renstra Penelitian 2021-2025 ini dilengkapi pula dengan jenis penelitian yang menindaklanjuti output/ outcome dan pemanfaatan oleh pemangku kepentingan terkait dengan lingkup yang lebih luas. Semoga harapan yang diprogramkan dalam Renstra Penelitian 2021-2025 ini menjadi arahan dan sekaligus pendorong untuk meningkatkan kinerja UKWMS sebagai universitas kehidupan yang selalu dinamis.  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. Mari kita Bersama-sama melanjutkan karya yang telah kita mulai untuk UKWMS, Gereja dan Negara!       Surabaya, 10 November 2021   Ketua LPPM   Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya         Ir. Hartono Pranjoto, Ph.D., IPU           
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L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 . 1  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 lampau dan dengan memperhatikan rencana strategis yang lalu. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) sebagai bagian dari warga dunia dengan berbagai permasalahannya, dalam pelaksanaan pembangunannya Indonesia memperhatikan pengembangan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) seperti yang telah ditetapkan oleh United Nation (2015). UKWMS mempunyai tujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang meningkat penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi yang berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)). Panduan untuk mencapai tujuan tersebut diterjemahkan dalam serangkaian dokumen mutu diantaranya adalah Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (Renstra Penelitian UKWMS). Renstra Penelitian ini merupakan bagian dokumen mutu sebagai panduan arah kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian yang dilakukan oleh sivitas UKWMS. Renstra disusun untuk kurun waktu lima tahun, berdasarkan pada evaluasi diri, perkembangan ketentuan, dan kebutuhan serta pengelolaan penelitian UKWMS; sekaligus upaya untuk menjawab berbagai isu dan tantangan ke depan dalam lingkup nasional dan internasional.  Visi UKWMS adalah terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif dan berdampak positif bagi kehidupan sesama berlandaskan 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, kemudian tahap II periode 2016-2025 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. Pengembangan tahap III kembali dilakukan pada penyusunan Renstra Penelitian periode 2021-2025, seiring dengan bidang-bidang 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 2  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 strategis dari Riset Induk Nasional, serta memperhatikan perkembangan dunia dan kebutuhan masyarakat luas tanpa menghilangkan tujuan seperti yang pada penyusunan Renstra sebelumnya.  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 2021-2025 setiap penelitian yang dilakukan di UKWMS ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pendekatan bidang: 1) Ketahahan Pangan; 2) energi, energi baru dan terbarukan; 3) kesehatan dan obat; 4) teknologi informasi dan komunikasi (TIK); 5) material maju; 6) penanggulangan kebencanaan; 7) sosial, humaniora dan budaya. Penyelenggaraan riset dalam lingkup UKWMS difokuskan pada tujuh bidang tersebut, yang dikembangkan dari program unggulan riset nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat serta ditujukan mencapai visi UKWMS membentuk manusia yang memberikan dampak positif bagi kehidupan sesama serta mewujudkan kesejahteraan bersama berbasis kearifan lokal. Berdasarkan pada track record penelitian di UKWMS selama tahap I periode pelaksanaan Rencana Induk Penelitian (RIP) 2012-2016, UKWMS telah mulai mengadaptasi panduan RIP dengan sub tema yang diangkat 1) Prevensi, Pengobatan dan Perawatan Penyakit Diabetes Mellitus; dan 2) Pengembangan energi alternatif sebagai upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Adanya GJM Penelitian membantu monitoring dan evaluasi pengelolaan penelitian LPPM UKWMS. Terdapat peningkatan capaian kebutuhan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), sehingga sebagai hasil Hibah Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual maka dibentuk Gugus Tugas Sentra KI UKWMS (SK Rektor No. 0891a/WM01/Q/2016). Tema Kesejahteraan Keluarga pada Renstra Penelitian 2021-2025 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). 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. Bonum Commune 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 2016-2025 juga disesuaikan dengan keterpaduan ini. Pengembangan tema penelitian dilakukan dalam Renstra 2021-2025 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dibagi 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 3  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 menjadi tujuh fokus sub tema yaitu: 1) Ketahanan Pangan; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (5) material maju, (6) penanggulangan kebencanaan, (7) sosial, humaniora dan budaya. Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut:  1.1 Kemandirian Pangan Permasalahan utama di bidang pangan, yang juga menjadi isu nasional adalah swasembada pangan yang hingga saat ini belum tercapai. Swasembada pangan dalam wujud kemandirian pangan penting untuk menjamin ketahanan pangan. Tantangan lain yang harus dihadapi adalah masalah bonus demografi yang diperkirakan puncaknya akan terkondisi pada kurun tahun 2028-2035. Bonus demografi dimaksudkan terjadi peningkatan beban tanggungan penduduk produktif tinggi sebab komposisi penduduk tak produktif sebesar 46,9%. Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, bukan hanya aspek kuantitas, namun juga keseimbangan gizi perlu diantisipasi. Perlu kebijakan yang kuat untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan pada masa yang akan datang. Upaya untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut akan efektif jika dilakukan dengan dukungan teknologi pertanian dan pengolahan pangan. Kehadiran teknologi juga dibutuhkan dalam meningkatkan atau mengembangkan produk-produk hilir.  Upaya untuk mengatasi isu ini, maka bidang unggulan Kemandirian pangan memiliki fokus pada dua topik penelitian berbasis Teknologi Pasca Panen, yaitu 1) Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal, dan 2) Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian.  1.2 Energi, Energi Baru dan Terbarukan 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-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. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengambil peran penting pada kegiatan penelitian dan pengembangan sistem jaringan listrik cerdas (smart grid) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari berbagai sumber EBT yang bervariasi sekaligus memiliki kemampuan dalam sistem pengendalian pemakaian yang lebih efisien di sisi hilirnya yang terintegrasi dalam sistem teknologi informatika. Rangkaian teknologi integrasi pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan dengan jaringan listrik (on grid system) ini diharapkan dapat menjadi daya dukung sistem pembangkit listrik di perkotaan atau urban. Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste dan substitusi bahan bakar (bio-briket, biomassa, bio-fuel, biogas, sampah), dalam upaya diversifikasi dan konservasi energi yang ramah lingkungan selain mampu menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, juga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan untuk terus meningkatkan bauran EBT khususnya 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 4  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 biofuel, peningkatan kebersihan dan perlindungan lingkungan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular.  Inovasi dalam integrasi pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan dengan jaringan listrik (on grid system), teknologi zero waste biomassa dan substitusi bahan bakar nabati yang ramah lingkungan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dan implementasinya sangat diperlukan dalam solar farm maupun wind farm. Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial dalam upaya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan EBT yang ramah lingkungan sehingga diharapkan tumbuh start up berbasis energi baru terbarukan skala komersial.  1.3 Bidang Kesehatan dan Obat  Pada bidang Kesehatan, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tujuh tantangan berat (Kemenkes, 2015), yang erat kaitannya dengan empat kondisi utama Kesehatan Nasional, yaitu: (1) peningkatan jumlah penduduk usia lanjut yang berkorelasi langsung dengan peningkatan jumlah penyakit tidak menular/degeneratif (stroke, jantung, diabetes, kanker, dan otoimun) (2) penyakit perilaku dan penyakit infeksi yang masih dominan (>56%), seperti dengue, malaria, HIV/AIDS dan penyakit infeksi baru; (3) kesenjangan sosial yang masih tinggi dalam pemahaman dan kesadaran tentang kesehatan dan hidup sehat yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pemerataan layanan Kesehatan. Di sisi penyediaan obat, industri farmasi nasional belum berdaulat, dengan indikasi: (1). Ketergantungan bahan baku obat (BBO) terhadap impor sangat tinggi, (2). Produk obat berbasis bioteknologi (biofarmasetika): biosimilar, vaksin, sel punca, dan produk bioteknologi untuk kesehatan lain belum berkembang, (3). Pengembangan kandidat senyawa obat berbasis sumber daya alam, termasuk biota laut dan pendekatan riset transnasional masih belum berkembang, serta (4). Pemanfaatan jamu/herba dan pengobatan tradisional belum terealisasi dengan optimal, sehingga kemandirian dan kedaulatan di bidang alat kesehatan belum terwujud. Menghadapi tantangan tersebut, UKWMS berupaya melakukan konvergensi riset dan inovasi teknologi di Bidang Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat melalui penguatan arah, jejaring kerja serta pelaksanaan riset dan inovasi teknologi yang harus direncanakan dengan baik, disesuaikan dengan sumber daya yang ada dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Sumberdaya hayati nasional dan kearifan lokal yang sangat beragam merupakan khazanah ilmu pengetahuan kimia yang sangat berharga dan oleh karenanya harus dieksplorasi dan dimanfaatkan untuk pengembangan iptek dan inovasi dalam bidang kesehatan.  Untuk itu pada bidang kesehatan ditujukan pada dua sub tema besar yaitu (3.1) pengembangan teknologi alat kesehatan dan diagnosis in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif dengan memanfaatkan big data mining dan AI untuk pengembangan alat elektromedik dan (3.2) teknologi kemandirian bahan baku obat termasuk didalamnya pengembangan saintifikasi Jamu, Fitofarmaka berbasis sumber daya lokal, senyawa kimia sintesis potensial serta teknis pengobatan lainnya untuk penyakit infeksi, metabolik sindrom (diabetes mellitus, hiperkolesterol) dan degeneratif (inflamasi, kanker, imunostimulan).  1.4 Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 5  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang merupakan bentuk transformasi digital yang menjadi bagian utama Revolusi Industri 4.0. Transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan di masyarakat (digitalisasi semua aspek kehidupan masyarakat), seperti bisnis, komunikasi, gaya hidup, pendidikan, kesehatan, pangan, dan sebagainya. Pada bidang sistem dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan keluarga berkelanjutan, UKWMS berfokus pada tiga tema, yaitu :  a) Pemanfaatan sistem/ platform e-business dan e-education berbasis open source b) Pemanfaatan sistem/ platform e-health berbasis open source c) Pemanfaatan TIK berkaitan dengan konten manajemen (media dan literasi digital; kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK).  1.5 Material Maju  Penelitian pada bidang material maju merupakan hal yang makin berkembang di lingkungan UKWMS. Pengembangan penelitian 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. Dalam jangka panjang, penelitian-penelitian yang mendukung inovasi material maju diharapkan dapat meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara nasional dari 5% di tahun 2014 menjadi 23% di tahun 2025. Penelitian bidang material maju berfokus pada tiga topik yaitu : (1) pengembangan material yang menunjang sektor obat dan pangan (pore forming agent; katalisator&bio katalisator (enzim); Pigmen; Material struktur alternatif; Komposit; dan Polimer, (2) Pengembangan material kesehatan (terapi dan pengobatan, alat bantu diagnosa, alat bantu kesehatan), dan (3) Pengembangan material lingkungan khususnya untuk tata kelola pengolahan limbah.  1.6 Penanggulangan Kebencanaan Indonesia merupakan negara rawan bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial. Bencana alam di Indonesia terjadi akibat posisi demografis, geologis dan kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) yang beragam. Bencana non alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor yang sering terjadi akibat perilaku manusia. Bencana sosial yang saat ini terjadi adalah masalah ekonomi dan sosial akibat dampak pandemic COVID-19.  Penelitian di bidang penanggulangan kebencanaan bersinergi dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyakat. Fokus kajian penelitian UKWMS bidang penanggulangan kebencanaan berfokus pada dua kegiatan yaitu 1) kegiatan mitigasi bencana dan 2) rehabilitasi pasca bencana, dengan mengedepankan pengembangan pada Modal layanan kesehatan, dan Modal ketahanan ekonomi. 1.7 Sosial, Humaniora, dan Budaya  Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 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 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 6  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 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 didekati. Dalam rumusan berbeda, melalui tujuan tersebut, konsep kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih holistik karena menyertakan kondisi kesejahteraan psikologis.  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 7 BAB II  LANDASAN PENGEMBANGAN UKWMS  Dalam pengembangan dan evaluasi Renstra Penelitian UKWMS 2016-2021, UKWMS selalu mengacu pada visi, misi, semboyan, dan tiga nilai keutamaan Universitas, yaitu peduli, komit, dan antusias. Hal ini masih tetap dilanjutkan untuk periode 2021-2025 dan semakin disempurnakan. Rekam jejak dan capaian pada periode 2016-2021 mendapatkan kelanjutannya dengan memberikan program Hilirisasi. Agenda Renstra Penelitian 2021-2025, yang meliputi Riset dan Pengembangan, Teknologi, Paten/Kekayaan Intelektual, Pemasaran, yang berujung pada pencapaian kesejahteraan. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) mengharapkan Kebaikan Bersama (Bonum Commune) sebagai jiwa dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan Renstra Penelitian 2021-2025 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 2020 dengan menekankan makna berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama pada visi UKWMS dan solidaritas tinggi pada misi UKWMS. Visi UKWMS adalah terbentuknya komunitas akademik yang reflektif, kreatif, dan berdampak positif bagi peningkatan kehidupan sesama, serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Katolik. Adapun misi UKWMS adalah menyelenggarakan Pendidikan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, bermoral, terbuka terhadap perubahan dan perkembangan serta memiliki solidaritas yang tinggi dengan memperhatikan pelayanan dan pengabdian kepada golongan yang lemah. Pernyataan visi dan misi UKWMS tercantum dalam dokumen formal Statuta UKWMS, Peraturan Adademik Universitas, Rencana Induk Pengembagan (RIP), Buku Panduan bagi mahasiswa baru, Buku Pedoman Akademik tiap-tiap fakultas, Dokumen Kurikulum, dll. Pernyataan visi dan misi UKWMS secara lebih rinci dijelaskan pada pernyataan Tujuan UKWMS yaitu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi kegiatan tridharma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) untuk menghasilkan tenaga akademis dan tenaga profesional yang dapat mengaktualisasikan diri dengan nilai-nilai keutamaan Universitas serta mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari: 1. Dalam bidang keilmuan: a. Memiliki sikap ilmiah dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dengan norma-norma keilmuan yang berlaku dalam masyarakat akademik; b. Memiliki kemampuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dalam bidang keahliannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai perwujudan darma pengabdian kepada masyarakat; c. Memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan IPTEKS, membantu pengembangan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang diarahkan bagi kesejahteraan masyarakat. 2. Dalam bidang kepribadian: 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 8  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 a. Memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang- undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip Katolik, sebagai perwujudan dari perpaduan nilai-nilai religius, budaya bangsa dan nilai kehidupan modern; b. Bersedia dan mampu bertindak sebagai pembimbing masyarakat lingkungannya dalam pembangunan bangsa dan negara sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia; c. Menyadari tugasnya, mampu dan bertanggungjawab dalam bertindak sebagai pembaharu masyarakat lingkungannya, sebagai perwujudan integrasi iman dan ilmu; d. Mempunyai sikap keterbukaan terhadap semua golongan dalam masyarakat lingkungannya sebagai perwujudan cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama manusia.  Tujuan UKWMS merupakan tahapan untuk mencapai Visi-Misi UKWMS. Pelaksanaan Visi-Misi dan Nilai-nilai keutamaan UKWMS dijabarkan kedalam program jangka panjang yaitu Rencana Induk Pengembangan (RIP), program jangka menengah yakni Rencana Strategis (Renstra), dan program jangka pendek yakni Rencana Operasional (Renop) tahunan. Dalam rangka mengoperasionalkan Visi-Misi tersebut dibutuhkan adanya sistem terintegrasi yang meliputi: kurikulum program pendidikan, program kegiatan penelitian, program pengabdian kepada masyarakat, dan Kerjasama. Pelaksanaan audit mutu internal merupakan salah satu contoh upaya membangun budaya reflektif melalui evauasi diri, kepedulian, komitmen dan antusiasme untuk melakukan proses peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Semboyan UKWMS Non Scholae Sed Vitae Discimus (kita belajar bukan demi ilmu pengetahuan, tetapi demi kehidupan). Rencana Strategis untuk periode 2021-2025 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, yang meliputi kegiatan- kegiatan pengembangan berikut ini :   Program a. Meningkatkan citra UKWMS sebagai Universitas yang unggul b. Mengirimkan dosen untuk studi lanjut c. Mengirimkan dosen untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum pertemuan 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 SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (SIPENAMAS) untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan penelitian dan abdimas g. Mengembangkan kompetensi dosen dalam pengelolaan kegiatan penelitian h. Mengembangkan kompetensi dosen dalam mendiseminasikan hasil penelitian i. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen j. Meningkatkan jaringan kerjasama penelitian dengan pihak luar 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 9  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 k. Meningkatkan peluang mendapatkan dana penelitian dari pihak luar l. Mengembangkan website UKWMS dan sarana promosi lainnya untuk sosialisasi layanan dari laboratorium unggulan m. Mengembangkan forum komunikasi dan kerjasama untuk sosialisasi layanan dari laboratorium unggulan n. Meningkatkan kompetensi dan kewenangan SDM pelaksana di laboratoriumunggulan melalui program sertifikasi sesuai dengan bidang keahlian o. Mempersiapkan proses sertifikasi pelayanan laboratorium unggulan  Renstra 2021-2025 merencanakan kegiatan sebagai berikut. a. Peningkatan daya saing karya penelitian dosen b. Meningkatkan motivasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian c. Membentuk kelompok peneliti dalam bidang ilmu dan lintas bidang ilmu d. Mengembangkan penelitian unggulan sesuai tema Renstra untuk mendapatkan KI e. Mengembangkan kompetensi dosen dalam pengelolaan kegiatan penelitian f. Mengembangkan kompetensi dosen dalam mendiseminasikan hasil penelitiannya g. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen h. Meningkatkan jaringan kerjasama penelitian dengan berbagai pihak, baik dengan kalangan bisnis, industri, maupun institusi pendidikan dan penelitian i. Meningkatkan kompetensi dalam meraih peluang mendapatkan dana penelitian dari pihak luar j. 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. UKWMS memiliki visi untuk membentuk komunitas akademik yang reflektif dan kreatif serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip agama Katolik. Sehubungan dengan perwujudan visi tersebut, mengacu pada PP No 19 tahun 2005 dan PP no.32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan, keberhasilan pendidikan tinggi saat ini tidak hanya diukur dari jumlah lulusannya namun juga dilihat dari hasil penelitian ilmiah serta publikasi yang dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mencapai hasil dan mutu sesuai dengan yang diharapkan, maka Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) perlu dikelola dan dikembangkan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mampu mendorong terciptanya hasil-hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk mengimplementasikan visi tersebut, dibutuhkan arahan jangka panjang yang jelas dan terukur untuk memastikan UKWMS tetap 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 10  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 berjalan sesuai dengan arah yang dikehendaki, khususnya dalam merespon lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan sulit diprediksi. Hasil pemetaan eksternal menunjukkan bahwa tingkat kompetisi antar institusi pendidikan tinggi semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, tuntutan pihak eksternal dan pemangku kepentingan (stakeholders) semakin tinggi atas kemampuan kerja lulusan, pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai, serta sikap dan perilaku yang baik.  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 d. S2 Teknik Kimia 12 Kewirausahaan (3 Okt 2016)   Capaian dan prestasi penelitian dan publikasi ilmiah, serta dana Penelitian Ditinjau dari perkembangan penelitian dan publikasi ilmiah selama tiga tahun terakhir (tahun 2018–2020), tampak bahwa prestasi tersebut secara umum tetap atau sedikit menurun 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 11  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 karena beberapa hal seperti pertanggung jawaban hibah secara administrasi yang membebani. Namun UKWMS tetap berusaha melakukan beberapa inovasi yang berdampak pada pencapaian berikut, yaitu keberhasilan UKWMS untuk meningkatkan klaster perguruan tinggi berdasarkan pada komponen penilaian bidang penelitian, dari kelompok ‘Madya’ menjadi kelompok ‘Utama’ sejak tahun 2016 ini tentunya menjadi modal dasar yang baik bagi institusi ini. Berdasarkan penilaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat selama kurun waktu 3 tahun (2016-2018), UKWMS berada pada peringkat ke-82 nasional untuk bidang penelitian dengan predikat ‘Utama’, dan berada pada peringkat ke-95 nasional untuk bidang pengabdian kepada masyarakat dengan predikat ‘Sangat Bagus’. Publikasi ilmiah yang telah dilakukan oleh UKWMS, baik yang berskala nasional maupun internasional, meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah publikasi karya penelitian dosen UKWMS di berkala ilmiah bereputasi nasional dan internasional setiap tahun semakin meningkat, dengan beberapa pencapaian sebagai berikut: 
 Penulis Kolaborator Internasional Produktif” (Kemenristek RI/BRIN, Desember 2020)  
 “Penulis Artikel Jurnal Ilmiah Bereputasi dengan Kolaborator Internasional Terproduktif Kedua di Indonesia” (Kemendikbud RI, November 2020)  
 “Dosen dengan Kinerja Publikasi Terpuji Tahun 2020” (LLDIKTI Wilayah VII, Agustus 2021)  
 h-index: 44 (versi Scopus), 203 buah artikel, dengan jumlah sitasi 8848 pada 7876 karya ilmiah (versi Scopus, per 6 September 2021), yang melibatkan 237 co-authors mancanegara  476 525 447 2561048 663 562 54020040060080010001200 1 2 3 4Publikasi Jurnal Nasional TerakreditasiJumlah artikel Jumlah sitasi  Gambar 2.1. Perkembangan Publikasi dan Nasional serta Sitasi (Sinta, 2021)  * tahun 2021 hingga bulan Juli 2021  Dalam bagian analisis sumber daya dapat diketahui antara lain sumber daya peneliti dan pendanaan baik internal maupun eksternal, dari dalam internal (pengganggaran) maupun eksternal UKWMS (dari kementerian seperti Ditlitabmas, KeMenkes, dari Kerjasama industry dan Perguruan Tinggi : National University of Singapore (Singapura), Swinburne University (Malaysia), Taiwan Tech (Taiwan), Chinese Culture University (Taiwan), Saint Louis University (Filipina) dan Adamson University (Filipina), Wenzao Ursuline University of Languages (Taiwan), University of International Business and Economics (China), Beijing University of Chemical Technology (China), Yamaguchi University (Jepang), Shibaura Institute of Technology (Jepang), Victoria University (Australia), Ladoke Akintola University Technology (Nigeria), Vancouver Island University (Kanada), Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pamane Talino (Kalimantan Barat) dan Universitas Gajah Mada (DIY). 020406080100 2018 2019 2020 2021



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 12  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Pengalaman kerjasama penelitian dengan UMKM dan industri juga dimiliki oleh peneliti antara lain dengan PT Ultra Prima Abadi, PT Radio Devina Jelita, Rumah Sakit Royal Surabaya, IDN Media, Harian Surya, CV Panca Kana Mustika Jati, PT Insera Sena, PT Lautan Luas TBK, PT Welco, Kobe Clean Group, CV Yalaris, PT Pelindo Husada Citra, PT Mediva Digital Inovasi, Agendakota.id, Dola Ap Kebaya, Wei Xiao, CV Bina Prima Jaya, De Boliva Ice Cream, CV Matahari Prima dan masih banyak lainnya. Pada dokumen ini juga ditetapkan sebelas (11) indikator kinerja termasuk didalamnya upaya peningkatan daya saing internasional misalnya melalui publikasi internasional dan sebagai international visiting lecturer (RIP UKWMS, 2016). Selanjutnya dari analisis luaran terhadap orientasi daya saing internasional dapat diketahui luaran UKWMS dalam sitasi publikasi yang meningkat sampai dengan tahun 2020, sementara tahun 2021 masih berjalan sebagian (Gambar 2.1).  Indikator kinerja penelitian ditetapkan sesuai dengan SPMI dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020). Indikator kinerja LPPM Penelitian sesuai hasil Monitoring Evaluasi GJM LPPM dapat dilihat pada tabel 2.2 dan gambar 2.2.  Tabel 2.2. Rekapitulasi Capaian Hasil Kinerja Penelitian 2018 - 2020 No Pernyataan Tahun 2018 2019 2020 1 Penelitian 60 (int) + 42(ext) 57 (int) + 16 (ext) 136 (int) + 26 (ext) 2 Artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi internasional  48 (scopus) 61 (scopus) 93 (scopus)  3 Artikel ilmiah nasional terakreditasi 476 525 447 3 Karya-karya institusi yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (KI): Cipta; Paten 21 73 84 4 Penelitian yang ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama dengan industri 3 3 2 5 Dokumentasi hasil penelitian, dan poster 102 73 162 6 Jumlah dana penelitian Ditlitabmas Rp 4.021.290.00 Rp 6.139.061.555 Rp 3.665.691.00 7. Jumlah dana penelitian non Ditlitabmas Rp 932.835.875 Rp 792.673.500 Rp 855.080.200 Tabel 2.2 menunjukan bahwa LPPM UKWMS mengarahkan agar semua hasil penelitian dapat didiseminasikan melalui publikasi pada jurnal ilmiah, selain seminar atau poster, dengan capaian 100%. Diseminasi dilaksanakan secara berjenjang mulai lingkup kecil di Program Studi dan sampai lingkup besar untuk kepentingan masyarakat luas. Luaran dari kegiatan penelitian sekecil apapun sudah didiseminasikan dengan tingkat luaran minimal berupa 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 13  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 seminar dalam program studi. Pada tingkat institusional LPPM telah memfasilitasi peneliti dengan penyelenggaraan seminar hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pameran kepada khalayak umum untuk menyebarluaskan dan memberikan kontribusi kemutakhiran ilmu pengetahuan dan implementasinya kepada masyarakat luas termasuk pengguna. Seminar dan pameran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dilaksanakan secara rutin sekali dalam setahun. Disamping itu LPPM menerbitkan kumpulan daftar Abstrak hasil penelitian dan dibagikan kepada para dosen serta lembaga-lembaga yang bekerjasama sama dengan UKWMS. Penelitian merupakan salah satu unsur terpenting pada pengembangan institusi Pendidikan Tinggi, untuk itu pimpinan UKWMS memahami tingginya kebutuhan dana untuk pelaksanaan penelitian. Setiap tahun, UKWMS menganggarkan penelitian dana internal dengan dana yang cukup besar ± 800 – 900 juta (tabel 2.2). Besaran dana penelitian internal disesuaikan dengan anggaran masing-masing fakultas dan dikelola oleh LPPM. Pengusulan penelitian dilakukan dua kali/ tahun, setiap bulan Agustus dan Januari.   Gambar : 2.2 : Jumlah Penelitian UKWMS 2016-2021  Pada gambar 2.2 terdapat penurunan jumlah penelitian yang mendapat dana Ditlitabmas pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan pendanaan penelitian oleh Dilitabmas lebih difokuskan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Untuk tetap menjaga antusiasme melakukan penelitian, maka pimpinan UKWMS mendanai proposal penelitian yang belum di danai oleh Dilitabmas dengan maksimal pendanaan 15% dari dana yang diajukan atau maksimal Rp 25.000.000. Hal ini merupakan salah satu upaya apresiasi pimpinan UKWMS bagi dosen yang telah mengajukan proposal penelitian dilitabmas. Mahasiswa di lingkungan UKWMS juga didorong untuk terlibat pada penelitian dosen, baik sebagai topik skripsi ataupun dalam publikasi jurnal ilmiah. Hal ini untuk memotivasi mahasiswa supaya memiliki banyak pengalaman penelitian selain dari mengerjakan skripsi atau thesis. LPPM telah menyediakan sistem pencatatan keterlibatan mahasiswa yang diisi oleh dosen/peneliti saat mengupload laporan akhir di SIPENAMAS.   Tata Kelola Sesuai dengan agenda kegiatan, setiap tahunnya LPPM mengkoordinasikan dan sosialisasikan pedoman penelitian baik pedoman penelitian internal maupun eksternal 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 14  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 (terutama dari Ditlitabmas). Adanya program SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (SIPENAMAS) juga memudahkan akses pedoman-pedoman tersebut karena terdapat link untuk draft masing-masing skema penelitian. Bahkan beberapa pedoman dan draft sudah diturunkan seperti draft penelitian Ditlitabmas, yang akan memudahkan user memahami aturan pengajuan skema penelitian Ditlitabmas. Sementara untuk menjamin kualitas penelitian LPPM UKWMS juga menetapkan proses review dan monitoring penelitian antara lain dengan skema sebagai berikut:  - Setiap proposal yang masuk, akan di review oleh reviewer internal terlatih, minimal 2 reviewer. Perbaikan proposal penelitian hanya boleh dilakukan sekali (bukti : form reviewer, tanggapan peneliti).  - Pelaporan hasil penelitian terdiri dari : laporan hasil, luaran, laporan keuangan dan poster untuk gelar karya sebagai bentuk desiminasi hasil penelitian. - Laporan penelitian juga di review oleh reviewer Tabel 2.3. Dokumen Mutu Penelitian UKWMS No. Jenis dokumen No dokumen 1 Rekruitmen Reviewer Proposal POS/PPM-LPPM-002 2 Seleksi Proposal (Desk Evaluation) POS/PPM-LPPM-003 3 Pemaparan Proposal Penelitian POS/PPM-LPPM-004 4 Penetapan Pemenang POS/PPM-LPPM-005 5 Kontrak Lembaga Dengan Pemenang Grant POS/PPM-LPPM-006 6 Monitor dan Evaluasi Lapangan POS/PPM-LPPM-007 7 Seminar Hasil Penelitian POS/PPM-LPPM-008 8 Pelaporan Hasil Penelitian ke DIKTI POS/PPM-LPPM-009 9 Tindak Lanjut Penelitian POS/PPM-LPPM-010 10 Pelatihan Penulisan Proposal Penelitian POS/PPM-LPPM-011 11 Sistem Penghargaan dan sanksi POS/PPM-LPPM-012 12 Kualifikasi peneliti pengabdi POS/PPM-LPPM-104 13 Sosialisasi Penelitian-RIP-Abdimas POS/PPM-LPPM-108 14 Keterlilbatan mahasiswa dalam penelitian POS/PPM-LPPM-111 15 Kuesioner Kepuasan Peneliti/ Pelaksana Abdimas Terhadap Kinerja Layanan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya SURVEY/PPM-LPPM/-01 16 Kuesioner Kepuasan Reviewer Terhadap Kinerja Layanan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya SURVEY/PPM-LPPM/-02  Ketiga proses di atas telah terintegrasi dalam Sipenamas, dan telah disosialisasikan pada seluruh user (Peneliti, Reviewer dan Pimpinan). Dalam proses review proposal penelitian komponen kesesuaian dengan tema penelitian unggulan mendapatkan penilaian yang cukup tinggi. Adanya pelibatan melalui bottom-up dari para peneliti di Fakultas dalam penyusunan RIP dan rencana strategis penelitian dapat memudahkan pemahaman peran dari stakeholder dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditunjukkan dari kesesuaian 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 15  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 penelitian dengan tema yang ditetapkan. (lampiran: manual SIPENAMAS dan FAQ di laman https://lppm.ukwms.ac.id).  Dokumen dari proses penelitian dari mulai pengajuan proposal, review dan pelaporan dapat diakses oleh peneliti, reviewer dan dekan sebagai legitimator di SIPENAMAS. Berkenaan dalam penjaminan mutu pelaksanaan penelitian UKWMS, terlampir adalah bukti dokumen pada tabel 2.3.  Selain dilengkapi dengan dokumen mutu, LPPM juga terdapat gugus jaminan mutu, dengan SK Rektor No.1555A/WM01/E/2021, yang bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan penelitian.  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 berwawasan global, serta bermanfaat bagi kesejahteraan keluarga dan mengangkat kepemimpinan publik terhadap UKWMS.  Tenaga Peneliti (SDM) Di Lingkungan UKWMS terdapat 12 Fakultas dengan 35 program studi termasuk prodi akademik (S1, S2 dan S3), dan profesi, maka keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset sesuai dengan fungsional keahlian masing-masing staf dosen dan tujuan 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 16  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 pembelajaran prodi terkait. Dalam beberapa laboratorium, pelaksanaannya diatur sedemikian rupa sebagai resource sharing dengan kegiatan dharma pendidikan, meskipun juga disediakan laboratorium penelitian khusus untuk kegiatan penelitian yang dapat berlangsung sepanjang tahun, misalnya pada Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Pertanian, Laboratorium PPOT dan PPPG. Secara legalitas untuk kepala Laboratorium dan Ketua Pusat mendapatkan SK dari Rektor.  Tabel 2.4. merupakan daftar kelompok riset yang terdapat pada beberapa Fakultas di UKWMS. Kelompok riset bukan hanya pada bidang ilmu eksakta melainkan juga pada kelompok ilmu sosial, bahkan beberapa sudah berkembang menjadi kelompok multidisipliner dan penelitian kerjasama. Penelitian multidipliner berkembang seiring dengan kebutuhan menjawab permasalahan dengan keahlian yang berbeda, misalnya kelompok penelitian antara FT dengan FKep yang berupaya memanfaatkan internet untuk pengembangan matras pintar pereduksi decubitus atau kerjasama multidisipliner antara FF dengan FK untuk uji antiinflamasi turunan asam salisilat dengan metode penentuan kadar plasma sitokin TNF-α pada tikus putih jantan yang diinduksi oleh lipopolisakarida, maupun kerjasama antara FK dengan FIKOM dalam Pengembangan animasi literasi kesehatan untuk edukasi pasien diabetes mellitus terkait risiko infeksi tuberculosis. Atau kerjasama antara instansi dengan FKH Unair dalam Formulasi sediaan emulgel ekstrak Stichopus variegates dan Alium sativum sebagai antigangren (Non Ditlitabmas 2020), dan seterusnya. Dari tabel diketahui beberapa Fakultas cukup aktif menjalin kerjasama multidisipliner, namun juga teramati beberapa Fakultas belum mengembangkan kerjasama multidipliner.   Tabel 2.4 Kelompok Riset dalam Lingkup UKWMS Fakultas Kelompok Riset (Monodisipliner) Kerjasama antar Fakultas Kelompok Riset (Interdisipliner) Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)  FT-FF Bionano komposit polimer alam – bentonite: super adsorbent untuk senyawa-senyawa beracun dan berbahaya dalam air dan air limbah (PDUPT2019) Bisnis (FB)  Pemanfaatan Nanopartikel untuk Meningkatkan Ketersediaan Hayati dan Efektifitas Terapi Diabetes Fraksi Semipolar Ekstrak Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix) (PDUPT2018,2019)  Bentonite – biochar komposit untuk penyerap logam berat (PTUPT2018) Farmasi (FF) Fitofarmaka Antihiperkolesterolemia dari Kombinasi Daun Salam dan Rimpang Kunyit  Formulasi Mesoporous Silika Nanopartikel dan Kurkumin: Uji Toksisitas dan Stabilitas (PTUPT2018) 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 17  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Pemanfaatan amilum/ ekstrak kulit/ buah pisang agung Tablet Hisap Kulit Jeruk Purut (Citrus hystrix) untuk Terapi Diabetes dan Antiseptik Mulut (PTUPT2018)  Pengembangan Fitofarmaka/ OHT Cinnamomum burmanii  Effect of heat treatment of phenolic content and antioxidant capasity of kaffir lime peel extract and its application as antifatigue agent (NonDitlitabmas 2018) Sintesis dan pengembangan turunan salisilat sebagai antiinflamasi  FF-FK Asosiasi situasi emosi dan tingkat kepatuhan terhadap kadar Hb1Ac pada penderita diabetes mellituss tipe 2 (Nonditlitabmas 2018) Pengembangan berbagai bentuk sediaan obat tradisional dan kosmetik dari ekstrak bahan alam Efek formula balsam relaksasi anti stress (RAS BALM) essential oils “Lavender, cedarwood, Vetiver” terhadap penanda stress (Hormon Cortisol, stamina/endurance) pada tikus (Nonditlitabmas 2018)   Uji antiinflamasi turunan asam salisilat dengan metode penentuan kadar plasma sitokin TNF-α pada tikus putih jantan yang diinduksi oleh lipopolisakarida Teknologi Pertanian (FTP) Implementasi teknologi pengolahan (TP) produk pangan berbasis Leguminosae (koro pedang), serealia (beras hitam, merah dan putih) dan umbi-umbian (ubi jalar) Uji aktivitas agregasi trombosit pada senyawa turunan asam salsilat dengan menggunakan antibodi monoklonal anti GPIIIA (CD61) Klon AP3 (NonDitlitabmas2018) Implementasi TP pangan kaya antioksidan (beluntas, teh hitam-stevia, cacao-srikaya-stevia)  Ekspresi Respon Imun Terkait Perubahan Struktur Pada Lymphadenitis Tuberkulosis sebagai Dasar Pengembangan Marker Diagnostik Dan Target Terapi (PDUPT 2021-2023) Karakterisasi dan aplikasi produk antara pada berbagai produk pangan (angkak biji durian, limbah cangkang telur, tepung FF-FKep Efektifitas Kolaborasi Pendekatan Home Pharmacy Care dan Health Action Process Approach (Hapa) Oleh Perawat terhadap Self Care Management dan Self 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 18  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 kacang hijau, tepung buah-buahan)  Efficacy pada Lansia Hipertensi (NonDitlitabmas 2019) Fauna tanah (Chollembola) pad tanaman empon-empon FF-FKH Unair Formulasi sediaan emulgel ekstrak Stichopus variegates dan Alium sativum sebagai antigangren (Non Ditlitabmas 2020)  Keragaman herba krokot sebagai sumber obat dan pangan FE-FPsi Identitas etnis dan orientasi belanja: Kajian etnis Jawa Mataraman (PDUPT2019)   Virologi dan keanekaragaman tanaman pangan FFil-FKIP Makna Solidaritas Komunitas Arek Surabaya Pasca Reformasi  Teknik (FT) Super absorbent FT-FKep Matras Pintar Pereduksi Decubitus Pada Pasien Berbasis Internet Of Things (IOT) (PDUPT2020)   Ekosmart I-V System – (Economical and Smart Intraveous System). Kontrol dan monitor cairan infus untuk pasien di rumah sakit dengan teknologi informasi (PDUPT2018-9)  FTP-FTP UB Produk antidiabetik berbasis kokoa, teh dan stevia: Optimasi proses pembentukan permen lunak dan sifat sensoris penerimaannya    FK-FIKOM Pengembangan animasi literasi kesehatan untuk edukasi pasien diabetes mellitus terkait risiko infeksi tuberculosis (NonDitlitabmas2019)  PPOT Pengembangan Jamu Salam-Sambiloto sebagai antidiabetes    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. 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 19  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 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 NTUST telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan penelitian di UKWMS.  Perluasan jejaring kerjasama baru dan khususnya juga tanggungjawab untuk senantiasa memelihara dan mengimplementasikan kerjasama yang telah ditandatangani, menjadi prioritas Universitas. Kerjasama yang dijalin di tingkat universitas, fakultas, dan prodi dengan mitra kerjanya hingga tahun akademik 2020/2021 tercatat sebanyak 315 perjanjian kerjasama, seperti dapat dilihat pada tabel 48-49. Beberapa piagam kerjasama baru atau perpanjangan telah ditandatangani sepanjang tahun akademik 2020/2021, antara lain dengan: (1) Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek RI; (2) Kabupaten Kepulauan Mentawai; (3) Lembaga Sertifikasi Profesi Ekspor Impor Internasional; (4) Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo); (5) Vancouver Island University (Kanada); (6) Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia); (7) Shibaura Institute of Technology (Jepang); (8) University of International Business and Economics (China); (9) Beijing University of Chemical Technology (China); (10) Chinese Culture University (Taiwan); (11) Wenzao Ursuline University of Languages (Kaohsiung, Taiwan); (12) Saint Louis University (Filipina); dan (13) Adamson University (Filipina). Universitas akan memastikan bahwa implementasi kegiatan dari setiap piagam kerjasama yang telah ditandatangani dapat berdampak positif bagi institusi yang bermitra dan para pemangku kepentingan yang dilayaninya.  Sistem Informasi Untuk mendukung kegiatan akademik dan administratif di lingkungan UKWMS yang meliputi tiga kampus, yaitu kampus Dinoyo 42, Dinoyo 48, dan Kalijudan. Upaya peningkatan layanan dan database, LPPM UKWMS mengembangkan sistem online untuk semua aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat dalam SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (SIPENAMAS) dengan alamat https://lppm.ukwms.ac.id. Dalam SIPENAMAS, dapat diketahui dokumen terkait pengelolaan penelitian dan abdimas, selain memudahkan user dalam pengusulan proposal, proses review maupun monitoring dan pelaporan penelitian yang akan maupun sedang, dan sudah berjalan. Sosialisasi terkait penggunaan SIPENAMAS telah dilakukan secara bertahap kepada pimpinan Fakultas (Dekan), Dosen (sebagai peneliti), dan reviewer ((lampiran : manual SIPENAMAS dan FAQ di laman https://lppm.ukwms.ac.id).   2.3 Analisis SWOT  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 20  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 2.3.1 Strength (Kekuatan) 1. Tersedia dokumen acuan pengembangan penelitian: Rencana Strategis UKWMS, Rencana Induk Penelitian LPPM UKWMS, Rencana Strategis Penelitian Fakultas; 2. Roadmap penelitian tersedia di tingkat Fakultas/ Program Studi/ Pusat Penelitian/ Laboratorium; 3. Tersedia tata kelola yang mendukung pengembangan penelitian (Sistem Informasi Penelitian dan Abdimas); 4. Potensi kemampuan penelitian dosen yang tinggi pada berbagai bidang keahlian; 5. Diseminasi hasil penelitian kepada masyarakat melalui seminar dan jurnal (skala nasional maupun internasional) serta kegiatan tahunan Seminar Hasil dan Gelar Karya; 6. Jumlah dosen yang melakukan penelitian setiap tahun meningkat; 7. Penelitian dosen yang dibiayai oleh dana eksternal m en i ngka t  setiap tahun; 8. Jumlah publikasi karya penelitian dosen UKWMS di jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional setiap tahun meningkat;  9. Telah terjalin kerjasama kegiatan penelitian dan publikasi dengan instansi pemerintah dan swasta baik di luar maupun di dalam negeri; 10. UKWMS memiliki prestasi unggul dalam hal penelitian berdasarkan kategori SINTA dan SCOPUS; 11. UKWMS memiliki Gugus Jaminan Mutu (GJM) LPPM yang memiliki tanggung jawab penjaminan mutu penelitian; 12. UKWMS memiliki Sentra Kekayaan Intelektual dan Pusat Inovasi yang bertanggung jawab dalam hilirisasi hasil kegiatan penelitian;  2.3.2 Weaknesses (Kelemahan) 1. Publikasi nasional dan internasional bereputasi belum merata dimiliki oleh semua dosen; 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian masih kurang memadai; 3. Jumlah penelitian interdisipliner masih rendah;  2.3.3 Opportunities (Peluang) 1. Banyak penawaran dana hibah penelitian eksternal yang dapat diperoleh; 2. Terbuka kesempatan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi; 3. Banyaknya jejaring konsep A-B-G-C (Akademisi-Bisnis- pemerintah-komunitas) untuk meningkatkan Kerjasama penelitian.   



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 21  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 2.3.4 Threats (Ancaman) 1. Globalisasi Pendidikan Tinggi  2. Kompetisi yang semakin ketat untuk memperoleh dana penelitian eksternal; 3. Standar akreditasi untuk penelitian yang semakin tinggi  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t        | 22 Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025             KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 1. Terdapat pusat pendukung penelitian di LPPM UKWMS 2. Dosen peneliti meningkat dalam jumlah dan variasi topik 3. Dukungan dana riset cukup besar dari Yayasan maupun Universitas 4. Prestasi dalam bidang Penelitian (publikasi nasional maupun internasional—kepercayaan Publik/Pemerintah) 5. Posisi UKWMS dalam Penelitian Nasional sebagai Klaster Utama 6. Adanya Sentra Kekayaan Intelektual dan Pusat Inovasi untuk hilirisasi hasil penelitian 1. Publikasi nasional dan internasional b e r e p u t a s i  belum merata dimiliki oleh semua dosen; 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian masih kurang memadai; 3. Jumlah penelitian interdisipliner masih rendah;  PELUANG (O) 1. Banyak penawaran dana hibah penelitian eksternal yang dapat diperoleh; 2. Terbuka kesempatan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi; 3. Banyaknya jejaring konsep A-B-G-C (Akademisi-Bisnis- pemerintah-komunitas) untuk meningkatkan Kerjasama penelitian. S-O Strategi  PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PENELITI DAN ANTAR FAKULTAS DI LINGKUNGAN UKWMS DENGAN MEMANFAATKAN DANA (INTERNAL DAN EKSTERNAL) SERTA SARANA YANG ADA.  MENINGKATKAN KOMPETENSI PENELITI UNTUK SEMAKIN MAMPU BERSAING DALAM HIBAH KOMPETITIF UNTUK PENELITIAN W-O Starategi  PEMANTAPAN RISET CENTER DENGAN MEMANFAATKAN KERJA SAMA PENELITIAN LUAR NEGERI SERTA PEMBUATAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN   MENDORONG DAN MEMOTIVASI DOSEN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN DENGAN SKEMA DANA INTERNAL FAKULTAS MAUPUN LINTAS PRODI  KOORDINASI PENELITIAN ANTAR FAKULTAS/ PRODI ANCAMAN (T) 1. Globalisasi Pendidikan Tinggi  2. Kompetisi yang semakin ketat untuk memperoleh dana penelitian eksternal; 3. Standar akreditasi untuk penelitian yang semakin tinggi   S-T Strategi PENINGKATAN KERJA SAMA PUSAT PENELITIAN UKWMS DENGAN BERBAGAI INSTANSI MAUPUN PERGURUAN TINGGI LAIN UNTUK MENUNJANG PENELITIAN DASAR MAUPUN TERAPAN  W-T Strategi PENINGKATAN KUALITAS PENELITIAN BERSTANDAR GLOBAL DALAM ERA PERSAINGAN ANTAR UNIVERSITAS INTERNAL EKSTERNAL  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  | 23 Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 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. 



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 24 BAB III GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENELITIAN   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 2021-2025 dikembangkan pada masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat yang mencakup 7 bidang yaitu (1) Kemandirian Pangan, (2) Energi Baru dan Terbarukan, (3) Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat, (4) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (5) Material Maju, (6) Penanggulangan Kebencanaan, (7) Sosial, Humaniora, Pendidikan, Seni dan Budaya yang melingkupi semua rumpun ilmu sebagai perwujudan dari landasan nilai-nilai keutamaan Universitas. Semua bidang kajian tersebut 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.  Ketujuh bidang kajian tersebut di atas 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 2021-2025. 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 yang lebih luas pula, yaitu: internasionalisasi interaksi dalam percaturan bangsa manusia di dunia (Konstitusi Apostolik Ex Corde Ecclesiae tanggal 15 Agustus 1990).  3.2 Bidang Kemandirian Pangan Kemandirian pangan diarahkan pada pemanfaatan teknologi tepat guna untuk aplikasi di bidang pangan dalam meningkatkan produk-produk inovatif berbasis sumber daya alam yang disertai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Kehadiran teknologi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan atau mengembangkan produk-produk hilir. Hal ini sangat penting mengingat ketersediaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah belum dimanfaatkan secara efisien dan efektif karena keterbatasan teknik pengolahan dan aplikasi di bidang pangan. 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 25  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Pada akhirnya diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan hidup.   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. 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.  Secara garis besar, 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.  Input Input penelitian di bidang Kemandirian Pangan 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, dosen muda, hibah bersaing, fundamental, penelitian insentif Ristek, dan hibah pekerti. Beberapa peneliti berpengalaman dalam kerjasama penelitian dengan pihak perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri terutama dengan National University of Singapore (Singapura), Swinburne University (Malaysia), Taiwan Tech (Taiwan), Chinese Culture University (Taiwan), Saint Louis University (Filipina) dan Adamson University (Filipina), Wenzao Ursuline University of Languages (Taiwan), University of International Business and Economics (China), Beijing University of Chemical Technology (China), Yamaguchi University (Jepang), Shibaura Institute of Technology (Jepang), Victoria University (Australia), Ladoke Akintola University Technology (Nigeria), Vancouver Island University (Kanada), Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pamane Talino (Kalimantan Barat) dan Universitas Gajah Mada (DIY). Pengalaman kerjasama penelitian dengan UMKM dan industri juga dimiliki oleh peneliti antara lain dengan PT Ultra Prima Abadi, PT Radio Devina Jelita, Rumah Sakit Royal Surabaya, IDN Media, Harian Surya, CV Panca Kana Mustika Jati, PT Insera Sena, PT Lautan Luas TBK, PT Welco, Kobe Clean Group, CV Yalaris, PT Pelindo Husada Citra, PT Mediva Digital Inovasi, Agendakota.id, Dola Ap Kebaya, Wei Xiao, CV Bina Prima Jaya, De Boliva Ice Cream, CV Matahari Prima dan masih banyak lainnya. Penelitian pemanfaatan bahan alam lokal untuk mengatasi permasalahan pangan dan pemanfaatan limbah/hasil samping sebagai ingredient dalam diversifikasi produk pangan telah mendapatkan berbagai dana dari RISTEK DIKTI/BRIN. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang menangani 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 26  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 rumpun ini sangat unggul. Pengalaman penelitian yang bersifat intermultidisipliner juga mendukung keberhasilan pelaksanaan penelitian. Selain itu, UKWMS juga telah memiliki pusat penelitian pangan dan gizi (PPPG) yang berfokus pada penelitian pemanfaatan komoditi lokal untuk menunjang terwujudnya Kemandirian Pangan. 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 perolehan program hibah kompetisi institusi. Peneliti juga mendapatkan akses penggunaan beberapa instrumen di laboratorium-laboratorium yang terkait antara lain: Lab. Teknologi Proses, Lab. Operasi Teknik Kimia, 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. Instrumentasi, Lab. Kontrol Industri, Lab. Teknik Biomedika, 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 'Kemandirian Pangan' didukung penuh oleh Peneliti dari Fakultas Teknologi Pertanian, yang bekerjasama pula dengan peneliti dari Fakultas terkait. Rekam jejak peneliti selama ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana strategis penelitian ini. Proses pelaksanaan penelitian diawali dengan pengajuan proposal, review proposal oleh reviewer yang kompeten, revisi proposal (jika diperlukan), persetujuan pendanaan, pelaksanaan, monev penelitian, pelaporan, hingga akhirnya para peneliti berkewajiban mempublikasikan hasil penelitiannya atau mengurus paten dll sesuai luaran penelitian yang dijanjikan. LPPM UKWMS telah menyediakan system online (SIPENAMAS) untuk menjamin seluruh proses tersebut dapat berlangsung sesuai SOP yang ditetapkan. Tim GJM LPPM akan mendukung proses penjaminan mutu pelaksanaan penelitian tersebut.  Output Output dari hasil penelitian akan dihasilkan publikasi ilmiah, pemakalah pada pertemuan ilmiah, teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, buku ajar, visiting lecturer, dan model/buku modul. Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 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 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 27  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 pemerintah untuk menjalin kerjasama yang terprogram sehingga pemanfaatan hasil-hasil penelitian dapat dirasakan secara langsung oleh pemangku kepentingan melalui kegiatan abdimas. Komersialisasi hasil penelitian merupakan target yang akan dicapai pada tahap selanjutnya. Dengan demikian upaya pencapaian kesejahteraan keluarga dapat direalisasikan untuk mencapai kebaikan bersama. Komersialisasi hasil inovasi produk pangan fungsional yang dihasilkan, akan didukung oleh Pusat Inovasi di UKWMS. Adapun outcome dari penelitian adalah menghasilkan produk-produk inovatif yang mampu bersaing di bidang pangan yang dapat mendukung tercapainya kesehatan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Model usaha industri pangan fungsional yang dapat diterapkan ke masyarakat.  Formulasi Strategi Pengembangan Strategi pelaksanaan untuk mencapai kemandirian pangan dilakukan 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 berbasis pada potensi sumber bahan pangan lokal yang dapat saling melengkapi sehingga lebih mudah dan tepat dalam menghasilkan produk/outcome penelitian yang dapat diterima oleh masyarakat atau mitra (proses hilirisasi atau komersialisasi) dibandingkan penelitian monodisiplin. Sharing sarana prasarana diantara pihak-pihak yang bekerja sama juga akan memperlancar pelaksanaan penelitian yang sudah direncanakan.  Untuk mengimplementasikan hasil penelitian di industri, diperlukan pula kajian aspek ekonomi guna membantu analisis pasar dan nilai ekonomis suatu produk atau hasil penelitian. Bidang keteknikan diperlukan untuk pengembangan teknologi yang menghasilkan produk pangan fungsional terutama yang berkaitan dengan peralatan untuk diaplikasikan di industri.  3.3 Bidang Energi Baru dan Terbarukan Tingkat ketersediaan energi bahan bakar fosil diperkirakan akan terus berkurang dan habis apabila tidak ditemukan sumber energi alternatif yang baru. Hal ini mendorong upaya penelitian dan pengembangan serta eksplorasi sumber sumber pembangkit energi baru, sumber energi alternatif baru dan berbagai metode pengolahan sumber-sumber energi terbarukan, pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dalam rancang bangun pembangkit listrik dari sumber-sumber EBT skala kecil, pengembangan teknologi zero waste serta substitusi bahan bakar. Penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan pembangkit listrik dari sumber-sumber EBT skala kecil meliputi Pembangkit Listrik Biomassa, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Angin /Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga hybrid. Beberapa keterbatasan / kendala dalam implementasinya antara lain karena belum mampu diproduksi secara massal, kandungan lokalnya masih minim, serta pada umumnya hanya dapat menghasilkan listrik dalam skala kecil. Oleh sebab itu, kondisi ini membuka peluang yang sangat lebar dan luas untuk diteliti dan dikembangkan. Di lain pihak penelitian dan pengembangan sistem jaringan listrik cerdas (smart grid) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dari berbagai sumber EBT yang bervariasi sekaligus memiliki kemampuan dalam sistem pengendalian pemakaian yang lebih efisien di sisi hilirnya yang 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 28  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 terintegrasi dalam sistem teknologi informatika. Rangkaian teknologi integrasi pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan dengan jaringan listrik (on grid system) ini diharapkan dapat menjadi daya dukung sistem pembangkit listrik di perkotaan atau urban.  Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste dan substitusi bahan bakar (bio-briket, biomassa, bio-fuel, biogas, sampah), dalam upaya diversifikasi dan konservasi energi yang ramah lingkungan selain mampu menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, juga berkontribusi pada peningkatan kebutuhan untuk terus meningkatkan bauran EBT khususnya biofuel, peningkatan kebersihan dan perlindungan lingkungan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular.  Inovasi dalam integrasi pembangkit listrik dari sumber energi baru dan terbarukan dengan jaringan listrik (on grid system), teknologi zero waste biomassa dan substitusi bahan bakar nabati yang ramah lingkungan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dan implementasinya sangat diperlukan dalam solar farm maupun wind farm. Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial dalam upaya hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan EBT yang ramah lingkungan sehingga diharapkan tumbuh start up berbasis energi baru terbarukan skala komersial.  Dalam penelitian dan pengembangan bidang energi baru terbarukan ini, Fakultas Teknik UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan pengembangannya. Namun, tidak menutup kemungkinan fakultas lain di lingkungan UKWMS berkolaborasi dalam penelitian bidang EBT khususnya seperti Fakultas Bisnis, Fakultas Kewirausahaan, Fakultas Komunikasi, dan FKIP Fisika dapat berkontribusi sebagai mitra untuk mengembangkan penelitian interdisipliner.  Input Input penelitian yang dimaksud adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui berbasis kearifan lokal, sarana prasarana, sumber daya manusia serta sumber dana penelitian. Penelitian bidang energi baru terbarukan difokuskan pada teknologi dalam rancang bangun sumber pembangkit energi baru dalam upaya meningkatkan inovasi dan ketersediaan pembangkit listrik berbasis sumber sumber energi alam yang dapat diperbaharui dan memanfaatkan sumber daya kearifan lokal di masyarakat (surya, air/mikrohidro, angin, biomassa maupun hybrid) serta penerapan teknologi zero waste dan konservasi energi sebagai substitusi bahan bakar yang ramah lingkungan.  Dari sisi sumber daya manusia, para peneliti yang mempunyai jejak rekam (track record) yang mencukupi dimana para peneliti adalah penerima hibah dana penelitian baik internal UKWMS maupun eksternal baik dalam lingkup kemitraan dengan industri dan atau UMKM, kemenristekbrin, dan lembaga penelitian atau institusi dalam dan luar negeri. Inovasi-inovasi peneliti dalam rekayasa engineering / proses dan pengembangan teknologi untuk energy storage menjadi modal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan atau industri skala kecil, menengah dan maju dibidang energi baru terbarukan.  Kerjasama penelitian dengan pihak perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri telah disampaikan pada sub Bab 3.2 Bidang Kemandirian Pangan. Sarana prasarana fasilitas laboratorium dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian telah 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 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 29  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Taiwan Tech. Secara khusus, laboratorium-laboratorium yang terkait dalam penelitian dan pengembangan bidang fokus EBT ini antara lain: Lab. Elekronika, Lab Teknik Biomedika dan teknologi untuk orang berkebutuhan khusus, Lab Telekomunikasi Multimedia dan Internet of Things, Lab. Instrumentasi Elektronika dan Kecerdasan Buatan, Lab Otomasi Industri dan Robotika, Lab Teknologi Proses, Lab Pengolahan Limbah dan Energi Alternatif, Lab. Operasi Teknik Kimia, Lab Teknologi Bioproses, Lab. Biomaterial, Lab. Kimia Organik dan Kimia Fisika, Lab. Teknologi Material, Lab. Perancangan Industri, Lab. Proses Produksi, Lab.Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, Industri, Lab. Pemodelan dan Simulasi, Lab Sistem Industri, Lab. Studio Industri.  Proses Proses penelitian dan pengembangan bidang EBT dalam bidang teknologi Pembangkit Listrik, teknologi zero waste maupun substitusi bahan bakar sampai dengan hilirisasi penelitian didukung penuh oleh para peneliti dari Fakultas Teknik berkolaborasi secara sinergi dan berkelanjutan dengan beberapa peneliti dari fakultas lain khususnya seperti Fakultas Bisnis, Fakultas Kewirausahaan, Fakultas Komunikasi, dan FKIP Fisika dapat berkontribusi sebagai mitra untuk mengembangkan penelitian interdisipliner serta tidak menutup kemungkinan fakultas fakultas lain di lingkungan UKWMS.  Output Luaran (output) hasil penelitian bidang EBT akan dihasilkan artikel ilmiah di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau buku hasil penelitian ber ISBN; atau artikel di prosiding nasional/internasional yang terindeks pada database bereputasi; atau book chapter yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN, teknologi tepat guna, Paten proses maupun produk, Paten Sederhana dalam alat maupun produk, Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu produk industri atau produk kebijakan, model, prototipe laik Industri, dokumen feasibility study, buku ajar, visiting lecturer, Keynote Speaker/Invited dalam temu ilmiah dan Business plan. Adapun tingkat kesiapterapan teknologi (TKT) untuk tiap luaran skema penelitian bidang EBT meliputi: proses pengukuran TKT, hasil skema penelitian dasar akan berada di tingkat 1 sampai dengan tingkat 3; penelitian terapan di tingkat 4 sampai dengan tingkat 6, serta penelitian pengembangan berada di level TKT 7 sampai 9.  Formulasi Strategi Pengembangan Penelitian dan pengembangan di bidang energi baru dan terbarukan sebagai energi alternative/ energi substitusi bahan bakar ini pada dasarnya bertujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil yang ketersediaannya di alam saat ini semakin menipis. Beberapa strategi diperlukan seiring dengan kebutuhan pengembangan energi global yang ramah lingkungan dalam konteks mereduksi efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang menjadi sumber utama dari pemanasan global antara lain:  a. Eksplorasi dan pencarian sumber energi baru dan terbarukan sebagai substitusi bahan bakar fosil, untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan b. Pemanfaatan limbah dan sampah sebagai bahan baku energi baru dan terbarukan untuk mendukung kelestarian lingkungan c. Pengoptimalan diversifikasi dan efisiensi energi. 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 30  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 d. Pengelolaan manejemen energi ditingkatkan dan integrasi penguasaan teknologi energi baru dan terbarukan secara lebih optimal. Penguasaan teknologi dapat dicapai melalui strategi antara lain kolaborasi riset (joint research), produksi bersama (joint production) sampai dengan pengembangannya (joint development).  3.4 Bidang Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat Riset kesehatan dan obat diharapkan dapat mengembangkan teknologi pengembangan nutrisi khusus, teknologi pengembangan diagnostik dan alat kesehatan untuk mengurangi ketergantungan impor, teknologi pengembangan produk biofarmasetikal, teknologi pengembangan bahan baku obat (BBO) untuk substitusi impor, dan teknologi pengembangan tanaman obat dan obat tradisional Indonesia. Tantangan di bidang kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini cukup beraneka ragam seperti: derajat kesehatan ibu dan anak yang masih memprihatinkan; tingginya angka kejadian kasus malnutrisi; penyakit menular yang masih dominan seperti demam berdarah, malaria, diare dan AIDS; kejadian dari penyakit tidak menular yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun seperti: kanker, jantung, darah tinggi dan diabetes; penyehatan lingkungan khususnya keterbatasan penyediaan air minum yang bersih serta masalah kesehatan jiwa yang cukup banyak terjadi akhir-akhir ini seperti depresi yang berdampak pada penyimpangan perilaku individu. Permasalahan kesehatan yang lain lagi berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut yang berkorelasi dengan kejadian penyakit degeneratif, penyakit akibat perilaku dan penyakit infeksi yang masih dominan seperti dengue, malaria, HIV/AIDS dan penyakit infeksi baru, kesenjangan sosial yang masih tinggi dalam pemahamam dan kesadaran tentang kesehatan dan hidup sehat yang masih rendah dan kondisi keamanan pangan yang masih marak dengan penggunaan bahan tambahan pangan seperti formalin dan boraks. Maka, untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat tersebut Kementerian Kesehatan Indonesia berusaha untuk meningkatkan dan mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan obat, alat kesehatan dan makanan bagi masyarakat.  Bukanlah hal yang mudah untuk meningkatkan ketersedian dan keterjangkauan obat, alat kesehatan dan makanan sehat. Permasalahan yang umumnya terjadi di bidang sediaan obat dan industri farmasi juga ada, antara lain: ketergantungan bahan baku obat terhadap impor, belum berkembanganya produk obat berbasis bioteknologi, belum berkembangnya kandidat senyawa obat berbasis sumber daya alam termasuk biota laut dan pendekatan riset transnasional, perlunya meningkatkan daya saing industry jamu dan herbal melalui peningkatan kualitas bahan baku, produk jadi dan penguatan pasar, perlunya dukungan kebijakan riset, industri, pemasaran alat kesehatan dan diagnostik yang belum ada. Berdasarkan permasalahan yang terjadi tersebut, maka RIP pada bidang Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat menjadi salah satu fokus bidang penelitian yang dilaksanakan. Sehingga tujuan kesehatan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 dapat tercapai, di mana disebutkan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Selain itu, dalam UU kesehatan tersebut juga dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Suatu amanah konstitusi yang harus dilaksanakan secara serius dengan komitmen yang kuat. 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 31  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Input Dalam melaksanakan upaya bidang penelitian yang berfokus pada bidang kajian teknologi kesehatan dan pengembangan obat, UKWMS didukung oleh keberadaan Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan dan Fakultas Teknologi Pangan. UKWMS juga memiliki pusat penelitian yang berfokus pada obat tradisional (Pusat Penelitian Obat Tradisional/PPOT) yang juga menghasilkan produk-produk penelitian yang menunjang fokus kajian. Pencapaian fokus kajian penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung antara lain laboratorium biomedik, laboratorium bioanalisis, laboratorium hewan, laboratorium diagnostik klinik, laboratorium teknologi dan formulasi sediaan farmasi. Pusat Penelitian Obat Tradisional, laboratorium mikrobiologi. Sarana dan prasarana tersebut juga bekerjasama dengan fasilitas penelitian dan kesehatan milik swasta maupun instansi pemerintah seperti: Rumah Sakit Royal Surabaya, RSU Dr. Soetomo Surabaya, Puskesmas, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. B2P2T2OT-Tawangmangu. Lembaga Pendidikan seperti Universitas Airlangga, dan perusahaan swasta seperti: PT. Dexa Medica, PT. HRL Internasional, PT Pelindo Husada Citra. Pendanaan penelitian yang dilaksanakan oleh UKWMS bersumber dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Balitbangkes, LPDP. Risbin Iptekdok, dana internal UKWMS dan dana dari mitra baik nasional maupun internasional seperti PT. HRL Internasional.  Proses Pada rencana strategi (renstra) penelitian tahap II (tahun 2021-2025) fokus kajian penelitian UKWMS adalah teknologi kesehatan dan pengembangan obat dengan topik: Teknologi Alat Kesehatan & Diagnosis: Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif (big data mining); Teknologi Alat Kesehatan & Diagnosis: Pengembangan alat elektromedik; Teknologi kemandirian bahan baku obat: Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal; Teknologi kemandirian bahan baku obat: Bahan baku obat kimia (teknologi penghantaran obat); Teknologi kemandirian bahan baku obat: Saintifikasi jamu dan herbal, teknologi produksi pigmen alami.  Output Capaian yang diharapkan di renstra penelitian tahap II ini adalah hilirisasi atau komersialisasi hasil penelitian, sehingga diharapkan pada tahun terakhir akan tercapai: terbentuknya PLIKT, Pemenuhan kebutuhan dasar manusia terpenuhi, Peningkatan kualitas hidup, Manajemen asuhan yang baik, Publikasi, Patent/draft patent, HKI, dan Produk/prototype hasil dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan.  Formulasi Strategi pelaksanaan UKWMS mencapai tujuan penelitian 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 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 32  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 dapat diterima oleh masyarakat atau mitra (proses hilirisasi atau komersialisasi) dibandingkan dengan penelitian monodisiplin.  3.5 Teknologi Informasi dan Komunikasi Salah satu isu terpenting dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini adalah transformasi digital yang menjadi spirit utama apa yang disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, yang merupakan tahapan paling lanjut dari perkembangan teknologi internet. Secara umum, transformasi digital didefinisikan sebagai perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan di masyarakat (digitalisasi semua aspek kehidupan masyarakat), seperti bisnis, komunikasi, gaya hidup, pendidikan, kesehatan, pangan, dan sebagainya. Saat ini Indonesia sedang berada dalam proses tersebut, yang diantaranya ditandai oleh peningkatan signifikan jumlah pengguna internet, mobile, media sosial, dan sebagainya. Pemerintah juga secara masif meningkatkan ketersediaan infrastruktur sebagai tulang punggung dan pemerataan akses broadband. Indonesia sendiri telah menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia. Data Digital Landscape Indonesia 2014-2019 yang dirilis Wantiknas (Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) menyebutkan, pada tahun 2019 di Indonesia terdapat sekitar 150 juta pengguna internet, 355,5 juta pengguna ponsel, dan 150 juta pengguna media sosial.  Data tersebut menunjukkan sekaligus adanya potensi dan tantangan dalam proses transformasi digital di Indonesia. Di satu sisi, hal ini mengisyaratkan tingginya potensi ekonomi digital di Indonesia dan perlu disegerakannya pengembangan ekosistem talenta digital nasional. Jika betul-betul dimanfaatkan, transformasi digital ini akan menciptakan lahan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kualitas komunikasi, mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta keuntungan-keuntungan sosial lainnya. Namun sisi lain, transformasi ini juga menghadirkan tantangan, terutama terkait dampak negatif seperti hoax, pornografi, cyber-crime, cyber terrorism, dll.  Merujuk publikasi Kementerian Perindustrian (2018), terdapat lima teknologi digital sebagai fundamental dalam penerapan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia, yaitu artificial intelligence, wearables (augmented reality dan virtual reality), advanced robotics, dan 3D printing serta segala hal yang terintegrasi dengan internet atau disebut sebagai Internet of Things (IoT). IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanami perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar data. Salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun infrastruktur digital nasional.  Berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan menciptakan peluang bisnis baru hingga USD 150-200 miliar pada tahun 2025-2030 sehingga diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital. Pada tahun 2021, perkembangan ekonomi digital sangat tinggi dan ditambah dengan kondisi pandemi yang mengakselerasi adopsi digital baik sisi konsumen maupun produsen. Kemenperin dalam upaya strategisnya sedang mendorong produk TIK agar bisa dapat lebih banyak diproduksi oleh industri nasional. Untuk produk-produk bersertifikasi dengan nilai TKDN lebih dari 25% periode 2018-2021, berjumlah 13.973 produk. Dari total tersebut, sebanyak 447 di antaranya 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 33  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 berasal dari peralatan elektonika, dan peralatan telekomunikasi sebanyak 667 produk (Kemenperin, 2021).  Selain sektor ekonomi, transformasi digital yang menjadi spirit dari Industri 4.0 ini juga telah mengubah arah dinamika sektor atau industri lain, seperti komunikasi, kesehatan, pendidikan, pangan, kefarmasian, dan sebagainya. Sejalan dengan perkembangan dan kondisi tersebut serta dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah, maka diperlukan penelitian dan inovasi yang mendukung kebutuhan untuk merespon teknologi informasi. Pada bidang sistem dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan keluarga berkelanjutan, kajian terdiri menjadi tiga tema, yaitu:  a) Pemanfaatan sistem/ platform e-business dan e-education berbasis open source b) Pemanfaatan sistem/ platform e-health berbasis open source c) Pemanfaatan TIK berkaitan dengan konten manajemen (media dan literasi digital; kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK).  Pada skema ini, Fakultas Vokasi, Fakultas Farmasi, Fakultas Bisnis, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Psikologi, serta fakultas lain yang terkait dengan bidang teknologi informasi dan komunikasi di UKWMS memberikan kontribusi utama terhadap pelaksanaan dan pengembangan kajian topik tersebut di atas.  Penelitian yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi terhadap target universitas di masa mendatang untuk bisa menjadi kampus yang digitally friendly. Pelaksanaan kegiatan penelitian secara umum melalui tahapan pengembangan model dalam konteks Basic Science lalu dilanjutkan ke tahap penelitian yang dilaksanakan untuk melihat efeknya melalui penerapan.   Input Penelitian di bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk kesejahteraan keluarga berkelanjutan 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, dosen muda, hibah bersaing, fundamental, penelitian insentif Ristek, dan hibah pekerti. Beberapa peneliti berpengalaman dalam kerjasama penelitian dengan pihak perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri Kerjasama penelitian dengan pihak perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri telah disampaikan pada sub Bab 3.2 Bidang Kemandirian Pangan.  Pengalaman kerjasama penelitian dengan UMKM dan industri juga dimiliki oleh peneliti antara lain dengan PT. Bogasari (Surabaya), PT. Sarimas Permai (Surabaya), PT Tancorp Abadi Nusantara, Riliv, Panjimas Textile, PT Insera Sena, PT Gerindo Raya Sakti, Pakuwon Group, PT Radio Devina Jelita, PT Ultra Prima Abadi, PT Mayura Indah, PT Welco, Hotel Santika Gubeng Surabaya, IDN.times media, DJ FM, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Harian Surya, MetroTV, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, CV Kalisumo, Hotel Bumi Surabaya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Universitas Udayana, CV. Solusi Kaya Warna, Skawan Creative Agency, PT Kompas Media Nusantara, PT Radio Viskaria Jaya Suara Surabaya, PT Oxcy Media Televisi, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, Asosiasi Penerbit Jurnal Ilmu Komunikasi Indonesia, PT Mediva Digital Informasi, PT Krisanthium Offset Printing, Agendakota.id, CV Bina Prima Jaya, PT HRL Internasional, De Natural Healthy Store, Galeri Investasi yang bekerjasama dengan Sucor 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 34  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Sekuritas, dan industri lain yang menjadi mitra universitas. 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, Laboratorium Terpadu Komunikasi, terdiri dari Laboratorium Televisi, Laboratorium Fotografi, Laboratorium Editing, Laboratorium Radio, Laboratorium Public Relation, Laboratorium Pajak, Laboratorium Riset Bisnis, Laboratorium Kewirausahaan, Laboratorium Komputer, Laboratorium Telekomunikasi Multimedia dan Internet of Things, Laboratorium Instumentasi Elektronika dan Kecerdasan Buatan, Laboratorium Otomasi Industri dan Robotik, Laboratorium Teknologi Proses, Pusat Penelitian Pangan dan Gizi (PPPG), Pusat Penelitian Obat Tradisional (PPOT), dan Pusat Inovasi (PI).  Dana penelitian bersumber dari anggaran universitas, kemitraan dengan industri dan UMKM, Ristekdikti, dan lembaga penelitian atau institusi luar negeri. 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 pengembangan sistem/platform berbasis open source dan pemanfaatan TIK terkait dengan manajemen konten didukung penuh oleh Peneliti dari Fakultas vokasi, Farmasi, Fakultas Bisnis, Fakultas Kedokteran, FKIP, dan FIKOM serta Psikologi dan fakultas-fakultas terkait. Rekam jejak peneliti selama ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana strategis penelitian ini.  Output Luaran dari penelitian pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Kesejahteraan Keluarga Berkelanjutan akan menghasilkan publikasi ilmiah, pemakalah pada pertemuan ilmiah, teknologi tepat guna, kekayaan intelektual, buku ajar, visiting lecturer, dan model.  Formulasi Strategi Pengembangan Hasil penelitian diseminasikan dalam seminar dan publikasi ilmiah lainnya, sehingga akan mendapatkan banyak masukan dan umpan balik dari peneliti lain. Selain itu juga hasil penelitian ini akan didiseminasikan dalam forum Gelar Karya LPPM 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 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 35  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 diperoleh untuk pengembangan keilmuannya. Di dalam pengembangan keilmuan tersebut, diharapkan terjalin penelitian antar prodi dan/atau fakultas.  Untuk mendapatkan eksposure dari pihak eksternal, maka 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 penelitian merupakan target yang akan dicapai pada tahap selanjutnya. Dengan demikian upaya pencapaian kesejahteraan keluarga dapat direalisasikan untuk mencapai kebaikan bersama.  3.6 Bidang Material Maju Material maju adalah pekerjaan dalam melakukan modifikasi struktur material alamiah sehingga karakteristiknya menjadi jauh lebih baik. Titik awal dalam inovasi material maju diharapkan dapat membantu penemuan sumber daya energi baru dan terbarukan sehingga dapat mendukung pelestarian lingkungan. Selain itu inovasi dalam bidang material maju juga diharapkan dapat mendukung kesehatan fisik dari masyarakat yang hidup di bumi. Dalam jangka panjang, penelitian-penelitian yang mendukung inovasi material maju diharapkan dapat meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) secara nasional dari 5% di tahun 2014 menjadi 23% di tahun 2025. Dalam bidang material maju, fokus penelitian terbagi dalam tiga topik yaitu : (1) pengembangan material yang menunjang sektor obat dan pangan (pore forming agent; katalisator&bio katalisator (enzim); Pigmen; Material struktur alternatif; Komposit; dan Polimer, (2) Pengembangan material kesehatan (terapi dan pengobatan, alat bantu diagnosa, alat bantu kesehatan), dan (3) Pengembangan material lingkungan khususnya untuk tata kelola pengolahan limbah  Input Penelitian di bidang material maju 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, dosen muda, hibah bersaing, fundamental, penelitian insentif Ristek/BRIN, dan hibah pekerti. Beberapa peneliti berpengalaman dalam kerjasama penelitian dengan pihak perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri, UMKM serta industri telah disampaikan pada sub Bab 3.2 Bidang Kemandirian Pangan.  Fasilitas laboratorium dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian tersedia di universitas. Selain itu, hibah beberapa alat dan instrument 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: Laboratorium Kimia Analisis, Laboratorium Bionalisis, Laboratorium penelitian, Laboratorium Patologi Klinik dan Laboratorium Mikrobiologi. Dana penelitian bersumber dari anggaran universitas, kemitraan dengan industri dan UMKM, Ristek/BRIN, 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 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 36  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 berbagai skim penelitian. Program kegiatan bersifat lokaklinik agar terjadi pendampingan intensif sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan.  Output Dari hasil penelitian akan dihasilkan publikasi ilmiah dan paten, pemakalah pada pertemuan ilmiah, perintisan dan pembangungan Pusat Penelitian Terpadu dan Pusat Layanan Informasi Kesehatan Terpadu  Proses Proses penelitian dengan fokus kajian pengembangan material maju baik di sektor obat, pangan, kesehatan dan lingkungan didukung penuh oleh Peneliti dari Fakultas Farmasi dan Fakultas Kedokteran. Rekam jejak peneliti selama ini sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan rencana strategis penelitian ini  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 berkelanjutan dapat direalisasikan untuk terwujudnya bonum commune.  3.7 Bidang Penanggulangan Kebencanaan Indonesia merupakan negara rawan bencana, baik bencana alam, non alam dan sosial. Bencana alam di Indonesia terjadi akibat posisi demografis, geologis dan kondisi permukaan wilayah Indonesia (relief) yang beragam. Bencana non alam seperti kebakaran, banjir, tanah longsor yang sering terjadi akibat perilaku manusia. Bencana sosial yang saat ini terjadi adalah masalah ekonomi dan sosial akibat dampak pandemic COVID-19.  Dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) UKWMS periode 2016-2026 ditetapkan tema penelitian yaitu “KESEJAHTERAAN KELUARGA BERKELANJUTAN DEMI TERWUJUDNYA BONUM COMMUNE”. Kesejahteraan Keluarga dalam hal ini adalah kondisi keluarga yang terpenuhi kebutuhannya, baik dalam bidang kesehatan fisik-psikis, pendidikan, sosial, maupun ekonomi (wellbeing), sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Mensejahterakan keluarga merupakan unsur penyusun penting kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu dimensi esensial dalam pencapaian Bonum Commune. Pada tahap kedua RIP UKWMS tahun 2016-2026 yang tertuang pada rencana strategis penelitian lima tahunan (Renstra Penelitian periode 2021-2026) terdapat tema unggulan penanggulangan kebencanaan, yang merupakan rencana rangkaian upaya untuk mengurangi dampak akibat bencana melalui kegiatan mitigasi 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 37  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Input Dalam melaksanakan upaya aktif di bidang penelitian yang berfokus pada bidang penanggulangan kebencanaan, UKWMS didukung oleh keberadaan Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Kewirausahaan. Penelitian di bidang penanggulangan kebencanaan berfokus pada pengembangan model layanan kesehatan dan ketahanan ekonomi yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat tangguh menghadapi bencana. Untuk menunjang penelitian di bidang ini, UKWMS bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Daerah Penanggulangan Bencana (BDPB) Jawa Timur  Proses Pada rencana strategis (renstra) penelitian tahun 2021-2025, fokus kajian penelitian UKWMS bidang penanggulangan kebencanaan berfokus pada dua hal yaitu 1) Modal layanan kesehatan, dan 2) Modal ketahanan ekonomi.  Output Pada renstra penelitian tahun 2021-2025 ditargetkan untuk memperoleh beberapa jenis output dan outcome 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) model hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat, (5) pusat kajian kesiagaan bencana dan kewirausahaan.  Formulasi Strategi Pengembangan UKWMS mencapai tujuan penelitiannya melalui penelitian lintas disiplin internal universitas maupun lintas universitas dan kerjasama dengan lembaga pemerintah (BNPB dan BDPB), instansi/perusahaan swasta dan/atau masyarakat.  3.8 Bidang Sosial, Humaniora, Seni dan Budaya 3. 8.1 Sub Bidang Indigenous Studies Tema kajian indigenous studies sosial ini bertujuan untuk mengupayakan kajian ilmiah mengenai perilaku dan proses struktur sosial sebuah masyarakat tertentu. Fokus kajian ini adalah mengupayakan terciptanya struktur sosial yang baik dengan berpijak dari modal sosial yang telah ada dalam struktur sosial masyarakat tersebut. Struktur sosial dalam hal terdiri dari beberapa dimensi, yaitu psikologi, ekonomi, dan budaya. Struktur sosial yang baik diupayakan dengan mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan dalam bidang-bidang tersebut. Struktur sosial masyarakat yang baik harapannya akan membawa pada pembentukan manusia yang baik juga. Pada intinya, tekanan yang hendak disasar adalah menciptakan struktur sosial yang baik guna mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan berpijak dari modal-modal sosial yang telah dimiliki setiap masyarakat tersebut untuk dasar pengembangannya. Struktur sosial tentu akan didekati dengan bidang-bidang yang ada antara lain ekonomi, psikologi, pendidikan, antropologi, humaniora, sastra, filsafat, dan sebagainya. Keberadaan manusia berbeda dari objek-objek lain selain manusia. Keberadaan manusia berbeda dari keberadaan dengan hewan atau benda-benda mati. Membicarakan keberadaan manusia bukanlah sekedar membicarakan tentang kumpulan materi, bukan pula elemen-elemen individual. Singkatnya, gambaran keberadaan manusia melampaui pemikiran 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 38  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 tentang manusia dari kaum idealis, materialis, determinis dan bahkan objektivis. Keberadaan manusia sangat personal, unik, dan tak tergantikan. Pengalaman-pengalaman hidup masing-masing person akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Manusia itu seseorang, bukan sesuatu. Keberadaan setiap manusia memiliki dunia mental (inner self, inner life) yang menjadi miliknya sendiri secara eksklusif. Singkatnya, pada sisi imanen, keberadaan seseorang selalu terkait dengan ada bersama dengan objek-subjek lain, saling berdinamika, berelasi, dll. Pada sisi transenden, keberadaan manusia melampaui yang-lain, menyadari, memikirkan perbedaan dengan yang lain, menginginkan, merasakan, mengaktualkan dirinya sendiri. Pada titik ini, kajian dalam penelitian ini akan merambah mengupayakan emosi berbasis budaya dan kesehatan mental masyarakat. Pertimbangan perlakuan akan kekhasan dan keunikan realitas keberadaan manusia dan realitas yang lain, maka dibutuhkan pula suatu paradigma etis yang berbeda. Terjadi gerak dari pemahaman akan keberadaan manusia secara ontologis ke arah pemahaman etis. Maka pada konteks ini yang membedakan keberadaan manusia dengan yang lain adalah martabatnya sebagai manusia. Martabat manusia merujuk pada nilai yang terkandung pada manusia sebagai seseorang (somebody), bukan sesuatu (something). Martabat manusia bukanlah harga (price) yang diberikan/dihadiahkan oleh otoritas negara. Martabat manusia itu sesuatu yang inhernt (terkandung di dalam dirinya sendiri), melampaui segala nilai yang ada, tak tergantikan. Pemahaman yang tepat akan keberadaan manusia dengan martabatnya juga ingin menyatakan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada berbagai variable, seperti kecerdasan asalj, Kesehatan, pilihan moral, dll. Martabat manusia hanya bergantung pada manusianya yang bukan sesuatu melainkan seseorang. Pemahaman akan keberadaan manusia dengan martabatnya secara dimensi individual perlu bergerak menuju dimensi etis dan selanjutnya politis. Artinya, keunikan dan kekhasan manusia diarahkan pada dimensi menengok relasi keberadaannya dengan yang lain. Keberadaan manusia yang unik dan khas tersebut juga mengandung kekhasan di dalamnya bahwa manusia secara kodrati adalah makluk sosial. Keberadaan manusia tidak akan pernah ada dalam isolasi dan akan menemukan kesatuan dengan orang lain. Relasi interpersonal selalu merupakan hal yang konstitutif, bukan opsional. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila ia hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain.  Keberadaan manusia itu being-for-relation karena relasi bukan hanya sekedar asesoris, melainkan esensial dalam keberadaan dirinya secara personal. Masyarakat bukanlah sekedar soal kegunaan atau kesepakatan, tetapi keberadaannya merefleksikan suatu kecenderungan alami dari manusia yang selalu mencari kawan dan masuk dalam kesatuan spiritual dengannya. Tentu ada perbedaan antara masyarakat (society) dan komunitas (communion/community). Masyarakat kadang menunjuk pada makluk selain manusia yang hidup dan berinteraksi lebih sebagai kelompok daripada dalam isolasi satu dengan yang lain, sedangkan komunitas merujuk pada cara berada dan bertindak yang secara umum menunjukkan sikap saling menegaskan dan mengafirmasi satu sama lain, yang meningkatkan pemenuhan keunikan satu sama lain dalam relasi mutualistik. Pada titik ini, dalam penelitian ini nantinya akan mengupayakan bagaimana kesejahteraan masyarakat dalam bentuk organisasi usaha (bisnis), industri, dan pariwisata yang berakar dari modal sosial dan kearifan lokal.  Pada akhirnya merefleksikan keberadaan manusia di tengah yang lain, salah satu panggilan manusia untuk terlibat dengan komunitas berakar pada kodrat rasional melalui 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 39  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 subyektivitas. Dengan kehendak bebasnya, manusia tidak bisa menghendaki, memiliki, atau mengatur orang lain, begitu pula sebaliknya. Hanya saja, manusia bisa memilih secara bebas untuk memberikan dirinya pada orang lain. Pada tataran ini, self-possession dan self-government memberi ruang spesial pemberian diri atau cinta pada persona lain. “panggilan memberikan diri” menunjukkan kekhasan bukan hanya kesatuan belaka, tapi kesatuan dalam kasih. Pada titik ini dalam penelitian ini juga akan juga mengarah pada penelitian penguatan modal sosial dari sisi moral. Moral dalam arti merfleksikan pandangan yang dari masyarakat dan individu-individu di dalamnya memahami apa itu baik dan apa yang harus dilakukan dalam tindakan  Input Kajian indigenous studies ini tentu merupakan tindak lanjut dari RIP UKWMS tahun 2016-2026 yaitu “Kesejahteraan Keluarga Berkelanjutan Demi Terwujudnya Bonum Commune” di dalamnya tentu beberapa fakultas akan masuk terlibat di dalamnya, antara lain Fakultas Bisnis, Psikologi, Pascasarjana, Filsafat, dan beberapa fakultas lainnya. Dari sisi variabel input, penelitian kajian indigenous studies 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 internal untuk kegiatan penelitian dan 4) keberadaan lembaga mitra yang bersedia untuk terlibat dalam kegiatan dengan berperan sebagai laboratorium hidup dalam perspektif sosial humaniora.  Proses Dengan tujuan mengupayakan kebaikan dalam struktur sosial dibentuklah tema-tema penelitian dan rencana strategis untuk mencapainya, antara lain “Tata perilaku ekonomis masyarakat”, “Tata perilaku hidup bersama dalam masyarakat”, Tata mental-psikologis masyarakat”, dan “Tata budaya masyarakat”. Tema sub topik yang akan diambil adalah “Modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan”. Kemudian rencana strategis yang akan dilaksanakan (2021-2025) berurutan tiap tahunnya adalah sebagai berikut: Tahun 2021: Pemetaan modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan. Pada tahap ini berfokus pada memetakan berbagai modal sosial yang telah ada dalam bidang psikologi, sosial, ekonomi dan budaya.  Tahun 2022: Penguatan modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan. Tahun 2023: Pemodelan modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan Tahun 2024: Implementasi modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan Tahun 2025: Pengembangan implementasi modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan  Output 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 40  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Output dan Outcome (luaran, bisa berupa publikasi ilmiah, pemanfaatan teknologi hasil riset, HKI, patent, aplikasi sistem manajemen tertentu yang memanfaatkan terobosan tertentu atau inovasi tertentu)  Formulasi Strategi Pengembangan Landasan Pengembangan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) dalam menyusun dan mengembangkan RIP sangat diperlukan keterlibatan stakeholder dari kegiatan penelitian. Dari sisi internal telah digali dari analisis Strength, Weakness, Opportunity, Treat; (SWOT) dan cita-cita universitas dalam mewujudkan keunggulannya. Selain itu, sejalan dengan konsep hilirisasi dari pemerintah, keterkaitan pihak eksternal (misal industri) juga diperlukan informasi-informasi terkait. UKWMS mempunyai strategi dalam menuju research excellence diantaranya dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, meningkatkan publikasi riset terutama di jurnal nasional dan jurnal internasional terindeks, serta meningkatkan fasilitas riset. Pengembangan bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan disesuaikan dengan kekhususan yang dikembangkan di UKWMS, yaitu: ekonomi, psikologi, pendidikan, antropologi, humaniora, sastra, filsafat, dan sebagainya. Adapun topik besar penelitian sosial, humaniora, dan pendidikan adalah indigenous studies dengan peta jalan penelitian sebagai berikut: 1. Pemetaan modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan 2. Penguatan modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan 3. Pemodelan modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan 4. Implementasi modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan 5. Pengembangan implementasi modal psikologi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga berkelanjutan Penelitian sosial humaniora mempelajari manusia dari perspektif kegiatan sosial dan budaya serta fokus pada nilai-nilai manusia yang hidup di tengah masyarakat (living value). Tingkah laku manusia, organisasi manusia, hubungan antar manusia, dan antar masyarakat menjadi pokok persoalan dalam penelitian bidang sosial humaniora.  Penelitian bidang pendidikan meliputi segi-segi pembentuk inovasi pendidikan, gerakan sosial dalam mendorong pendidikan ke seluruh pelosok Jawa Timur, dan peningkatan kualitas serta pengembangan kebijakan pendidikan tingkat propinsi. Kegiatan pendidikan yang menjadi sasaran penelitian memuat input, proses, dan luaran. Input penelitian pendidikan meliputi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, serta kebijakan pendidikan. Proses penelitian pendidikan meliputi aktivitas dan dinamika pembelajaran. Luaran penelitian pendidikan meliputi hasil belajar, baik segi akademik maupun non akademik. Berdasarkan kondisi dan tuntutan yang ada saat ini, maka strategi yang dilakukan untuk pengembangan kebijakan penelitian yaitu: 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 41  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 1. Perlunya ditetapkan arah dan rencana penelitian 5 tahun mendatang yang dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS). 2. Semua tahapan penelitian yang terdiri dari input, proses, dan output harus didasarkan atas azas manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan. 3. RIP UKWMS akan diperbaiki dan disusun ulang untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya baik sebelum atau sesudah masa 5 tahun berakhir. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan input penelitian adalah: 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya peneliti 2. Mendorong minat meneliti dosen UKWMS. 3. Mendorong kerjasama nasional dan internasional  4. Memberikan pelatihan penyusunan proposal  Strategi yang dilakukan untuk pengembangan proses penelitian adalah: 1. Proposal penelitian sebelum diajukan harus dikaji terlebih dahulu untuk mendapat masukan dan melakukan revisi sehingga dihasilkan proposal yang berkualitas.  2. Melakukan seleksi terhadap proposal penelitian yang diajukan.  3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian. 4. Hasil yang diperoleh dilaporkan tepat waktu. 5. Luaran penelitian berupa artikel ilmiah, buku ajar, produk, dan sebagainya. Strategi yang dilakukan untuk pengembangan output penelitian adalah: 1. Luaran penelitian harus dituliskan di proposal penelitian dan harus disampaikan pada saat akhir penelitian.  2. Pemberian penghargaan bagi peneliti yang telah melakukan penelitian dengan hasil yang baik. 3. Pemberian penghargaan bagi peneliti yang dapat mempublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks.  4. Pemberian bantuan/hibah bagi peneliti yang akan mengurus HKI atau paten  3. 8.2 Sub Bidang Pendidikan Berkarakter dan Berdaya Saing Pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global merupakan salah satu target dari fokus prioritas riset nasional dalam RIRN tahun 2015 – 2045. Isu tersebut, di samping memiliki kesesuaian yang dalam dengan visi UKWMS (yaitu “komunitas akademik yang reflektif dan kreatif serta dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip agama Katolik”) dan visi LPPM UKWMS (yaitu “peningkatan mutu kehidupan masyarakat melalui proses sinergi, potensi setiap individu dari berbagai bidang ilmu, baik dari dalam maupun luar universitas yang diwujudkan dalam kegiatan penelitian serta pemberdayaan masyarakat”), juga merupakan unsur konstruktif bagi terwujudnya tema besar bidang penelitian dalam lingkungan UKWMS, yakni kesejahteraan keluarga yang berkelanjutan. Atas dasar uraian tersebut maka upaya memetakan, memperkuatkan, menyusun pemodelan, dan mengimplementasikan pemodelan serta mengembangkan implementasi pemodelan dari pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global merupakan salah satu rencana strategis yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan. 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 42  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 Secara lebih spesifik, pendidikan berkarakter kebangsaan yang akan dijalani dalam proses lima tahun ke depan tersebut akan dipilah dalam tiga wilayah, yakni: wilayah materi dan perangkat pembelajarannya, wilayah modal psikologi, sosial, dan budaya dari para pembelajarnya, dan wilayah kompetensi para pengajarnya. Wilayah materi dan perangkat pembelajaran akan mengkaji berbagai isu, mulai dari materi pembelajaran berkarakter kebangsaan itu sendiri, bagaimana materi tersebut harus diajarkan (dengan tidak meninggalkan kemajuan berbagai perangkat yang berkembang dewasa ini), sampai pada advokasi yang mengarah pada kebijakan yang menguatkan pendidikan berkarakter kebangsaan. Wilayah modal psikologi, sosial, dan budaya akan mengkaji berbagai isu seputar aspek-aspek intrapsikis (baik yang protektif maupun destruktif) dari para pembelajar beserta dengan aspek-aspek ekstrapsikisnya (lingkungan fisik, sosial, budaya). Wilayah kompetensi para pengajar akan mengkaji berbagai isu seputar profesionalitas para pengajar beserta dengan proses pengembangan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pengajar tersebut.  Input Kajian tentang pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global dirumuskan dengan berpangkal pada rekam jejak (track record) penelitian yang selama ini dilakukan oleh para dosen dalam lingkungan UKWMS. Rekam jejak (track record) penelitian tersebut sejatinya merupakan artikulasi dari visi UKWMS, RIP UKWMS 2016-2026, dan Renstra Penelitian UKWM 2016-2021. Di samping berdasar pada rekam jejak, kajian tentang pendidikan berkarakter kebangsaan juga didukung dengan (1) ketersediaan SDM yang memadai dengan kualifikasi master dan doktor, beserta dengan struktur tata kelola kegiatan penelitian yang kredibel dan akuntabel (2) ketersediaan dana internal yang secara konsisten selalu dialokasikan oleh UKWMS untuk mewujudkan dharma kedua ini, dan juga (3) keberadaan lembaga mitra yang bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian, termasuk dengan berperan menjadi laboratorium hidup bagi kegiatan penelitian.  Proses Untuk mendukung kegiatan penelitian, LPPM UKWMS selalu (1) mengembangkan sistem yang tata kelola penelitian yang kredibel dan akuntabel, serta (2) mengupayakan peningkatan kapasitas dan kompetensi peneliti (baik dalam penulisan proposal penelitian, melakukan kegiatan penelitian, dan juga melakukan publikasi hasil penelitian) melalui berbagai kegiatan pelatihan dan coaching clinic. Di samping itu, UKWMS juga secara konsisten selalu mengalokasikan oleh UKWMS untuk mewujudkan dharma kedua ini. Keseluruhan proses yang didukung oleh institusi tersebut, dalam konteks pendidikan berkarakter kebangsaan, diimplementasikan dalam beberapa tahapan, yang dimulai dari pemetaan, penguatan, pemodelan, dan implementasi dari pemodelan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan implementasi pemodelan tersebut.    Output Output dari kegiatan penelitian ini menghasilkan berbagai model pendidikan berkarakter kebangsaan sesuai dengan tema-tema yang dimunculkan oleh masing-masing 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 43  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 bidang studi dari fakultas yang berbeda seperti tersebut di atas. Keseluruhan kegiatan penelitian tersebut akan menghasilkan pemetaan, penguatan, permodelan, implementasi, dan pengembangan implementasi pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global. Permodelan dan implemantasi pendidikan berkarakter kebangsaan ini diwujudkan dalam bentuk dokumen kebijakan, publikasi, artikel jurnal ilmiah, buku, dan hak cipta. Output lanjutan dari penelitian pendidikan berkarakter dan berwawasan kebangsaan ini dapat menghasilkan kegiatan hilirisasi dalam bentuk pengingkatan kapasitas masyarakat sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika UKWMS.  Formulasi Strategi Pengembangan Berbagai variabel input, proses, dan output sebagaimana dijelaskan di atas dikelola secara cermat menjadi sebuah strategi pengembangan dalam mendisain pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global. Strategi pengembangan tersebut diwujudkan dari dua sisi, yakni secara internal dan eksternal. Secara internal, isu pendidikan berkarakter kebangsaan yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis ini akan diwujudkan dalam rencana operasional penelitian yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan (interdisipliner). Upaya operasional yang interdisipliner tersebut juga didukung dengan pengembangan kapasitas dan kompetensi para pelaku penelitian. Secara eksternal, isu pendidikan berkarakter kebangsaan diimplementasikan dalam bentuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik yang terkait dengan masalah pendanaan dan pelaksanaan penelitian maupun dalam hal publikasi hasil penelitian. Melalui kedua strategi tersebut, keberlanjutan kajian dari tema ini akan selalu dapat dijaga dan dipertahankan.  3. 8.3 Sub Bidang Kewirausahaan, Koperasi, UMKM Bertolak dari RIRN 2015 – 2045, untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa maka mendorong pembangunan iptek dan ekonomi sebagai inovasi inklusif untuk pembangunan nasional. Rendahnya kemampuan dan penguasaan iptek Indonesia adalah karena kegagalan dalam implementasi kebijakan, yang maknanya adalah lemahnya keterkaitan antara hard technology dengan soft technology. Melalui sinergi pengembangan iptek tersebut diharapkan penyelesaian permasalahan yang berkait dengan riset pengembangan teknologi (hard technology) sejalan dengan penyelesaian persoalan ekonomi untuk usaha mikro kecil menengah maupun koperasi.  Untuk menjawab tantangan yang tertuang dalam RIRN tersebut, UKWMS menuangkan dalam RIP 2016 - 2026 dengan prioritas riset yang diarahkan pada “Pembentukan Kebaikan Bersama (Bonum Commune)” di dalam masyarakat. Tema-tema penelitian unggulan dalam RIP 2016-2026 ini berbasis tiga kerangka riset yaitu penguatan riset dasar atau fundamental, percepatan riset-riset terapan dan pengembangan riset eksploratif. Pertama, penguatan riset dasar atau fundamental ini terkait dengan teori-teori di berbagai bidang ilmu social yang berguna mewujudkan bonum commune. Kedua, pengembangan riset untuk diimplementasikan bersama pemerintah, masyarakat dan industri di semua bidang (riset terapan). Ketiga, pengembangan riset terutama yang telah dirintis sebelumnya seperti di bidang tata kelola organisasi usaha yang berbasis teknologi informasi sehingga dapat dirumuskan model bisnis berkelanjutan (riset pengembangan). Penguatan tata kelola organisasi usaha bertujuan untuk mempersiapkan berbagai usaha, baik mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagai motor Ekonomi Kreatif. Pada masa 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 44  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 pandemi maupun pasca masa pandemi kemampuan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mengalami penurunan yang sangat berarti. Diawali dengan Pemetaan tata kelola organisasi usaha berbasis teknologi (TKT 1 – 3), dilanjutkan dengan Penguatan tata kelola organisasi usaha berbasis teknologi (TKT 1 – 3). Tahapan berikutnya adalah Ekosistem dan pengembangan kemandirian organisasi usaha (TKT 4 – 6) selanjutnya menjadi Model kolaboratif organisasi usaha (TKT 4 – 6). Tahap akhir pada rencana strategis ini adalah terbentuknya Sustainable Business Models (TKT 7) sebagai bentuk dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga terutama keluarga pelaku usaha.   Input Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian dengan kajian UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi cukup memadai antara lain: kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Bapeda, Pemerintah daerah, beberapa perusahaan. Tersedianya pusat riset bisnis, lab pemasaran, dan incubator bisnis. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut mendukung kegiatan kajian dalam bidang UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi. Sumber daya manusia (SDM) yang akan menjalankan kegiatan penelitian dengan kajian UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi mempunyai kompetensi memadai. Hal ini dibuktikan oleh: 1) rekam jejak penelitian sebelumnya oleh dosen di lingkungan Fakultas Bisnis dan Sekolah Pasca Sarjana, Fakultas Komunikasi, Fakultas Kewirausahaan serta Fakultas Psikologi; 2) Beberapa dosen Fakultas Bisnis dan Fakultas Kewirausahaan mendapatkan hibah penelitian Kemenristekdikti; 3) 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 UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi. 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 Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM dilaksanakan secara lintas disiplin ilmu serta secara inter organisasi maupun antar organisasi. Inter organisasi dilakukan melalui kerjasama antara dosen-dosen bidang ilmu manajemen, komunikasi, akuntansi, psikologi, teknik industri, dan teknologi pangan. Antar organisasi dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Diklat Koperasi dan Bank Indonesia. Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, mempunyai 5 (dua) sub kajian. a. Pemetaan tata kelola organisasi usaha berbasis teknologi (TKT 1 – 3). Sub kajian ini bertujuan untuk memetakan tata kelola organisasi untuk berbagai organisasi usaha. Sub kajian ini meliputi: pendidikan mental kewirausahaan, perilaku wirausaha dalam organisasi bisnis, implementasi manajemen modern, pembangunan sistem informasi dan teknologi yang membantu penyediaan informasi, serta tata kelola organisasi. b. Penguatan tata kelola organisasi usaha berbasis teknologi (TKT 1 – 3). Sub kajian ini bertujuan untuk menyiapkan organisasi usaha bertumbuh besar. Sub kajian ini meliputi: implementasi manajemen modern, pembangunan sistem informasi dan teknologi yang membantu penyediaan informasi, serta tata kelola organisasi. 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   | 45  Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 c. Ekosistem dan pengembangan kemandirian organisasi usaha (TKT 4 – 6). Sub kajian ini bertujuan untuk pengembangan organisasi usaha dalam lingkungan bisnis yang terus berubah berbasis sistem informasi dan teknologi yang membantu penyediaan informasi. d. Model kolaboratif organisasi usaha (TKT 4 – 6). Sub kajian ini bertujuan untuk pengembangan model kolaboratif antara organisasi usaha dengan seluruh organisasi dalam lingkungan bisnisnya sistem informasi dan teknologi yang membantu penyediaan informasi. e. Sustainable Business Models (TKT 7). Sub kajian ini adalah bertujuan untuk menguji implementasi model bisnis dalam berbagai organisasi usaha.  Output Luaran penelitian dengan kajian UMKM, Kewirausahaan dan Koperasi meliputi luaran (1) secara akademis dalam bentuk publikasi jurnal nasional dan internasional; (2) luaran secara praktis yaitu model bisnis untuk penguatan kelembagaan UMKM dan Koperasi sehingga pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dapat mencapai kesejahteraan keluarga; (3) Meningkatnya kerjasama dan kepercayaan masyarakat terhadap UKWMS  Formulasi Strategi Pengembangan 1. Penelitian Internasional Dosen dan mahasiwa, didorong dan diarahkan untuk terlibat dalam penelitian level internasional, baik kolaborasi inter organisasi maupun antar organisasi. Penelitian antar organisasi yang dimaksud berbentuk kerja sama dengan industri maupun universitas luar negeri.  2. Penelitian Nasional Keterlibatan dosen dalam penelitian level nasional dapat bersumber hibah penelitian nasional seperti hibah desentralisasi maupun hibah Kompetitif nasional Ristekdikti. Selain itu juga hibah penelitian dari SKPD, Pemda, BI maupun LPDP.  3. Penelitian Universitas Dosen dan mahasiswa dapat memanfaatkan dana penelitian internal Perguruan Tinggi UKWMS yang berupa pendanaan Prodi maupun Hibah internal LPPM UKWMS. Hasil penelitian akan diseminasikan dalam seminar nasional dan internasional serta publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun Internasional bereputasi.  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 24 BAB IV  ROADMAP PENELITIAN UKWMS 2021-2025  Pada bab ini, akan digambarkan dengan tabel dan ilustrasi roadmap bidang kajian yang diunggulkan untuk melengkapi aspek kesejahteraan. Secara garis besar, bidang kajian Renstra UKWMS 2021-2025 meliputi dua kelompok kajian besar yaitu (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. Kedua kajian besar ini dibagi menjadi tujuh (7) bidang fokus penelitian yaitu (I) Bidang Kemandirian Pangan; (II) Energi Baru dan Terbarukan; (III) Bidang Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat; (IV) Teknologi Informasi dan Komunikasi; (V) Material Maju; (VI) Penanggulangan Kebencanaan; (VII) Sosial Humaniora, Seni dan Budaya. Berikut adalah penjabaran roadmap masing-masing bidang fokus penelitian.  4.1 Kemandirian Pangan Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Kemandirian Pangan akan mengutamakan kajian terhadap: a. Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal  b. Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian (Desain Produk Ergonomis,Produk Inovatif)  Tabel 4.1 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Kemandirian Pangan dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 47   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.1 Tahapan Pelaksanaan Road Map Kemandirian Pangan Indikator Akhir 2020 Topik Penelitian 2021-2025  Sub Topik Topik Penelitian Indikator Akhir 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Beberapa riset bidang pangan telah dikembangkan: - dengan menetapkan optimasi proses* - dengan implementasi bersama pemerintah, masyarakat dan industri di bidang pangan**              Teknologi Pasca Panen: Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal                       1. Implementasi teknologi pengolahan produk fungsional berbasis leguminosa, serealia dan umbi-umbian skala industri:  -leguminosa (koro pedang, kacang hijau, koro benguk, dll)    - serealia (beras hitam, beras merah, beras putih,              Optimasi proses untuk penghilangan antigizi dan peningkatan sifat fungsional (TKT II/III)              Optimasi proses untuk penghilangan antigizi dan peningkatan sifat fungsional (TKT II/III)              Aplikasi dan optimasi pada produk olahan [tempe, susu koro pedang dll.] dan bioassay (TKT III/IV)              Optimasi formula pada produk komersial [tempe, susu koro pedang dll.] (TKT V/VI)              Penerapan pada produksi komersial (TKT VI/VII)  Implementasi teknologi pengolahan produk pangan fungsional untuk penguatan agroindustri                      Karakterisasi sifat fungsional dan bioassay (TKT III/IV)     Diversifikasi produk olahan [flakes, mie, snack bar] (TKT IV/V) Diversifikasi produk olahan [flakes, mie, snack bar] (TKT IV/V)  Komersialisasi produk akhir (TKT V/VII)  Produksi komersial (TKT VII)  



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 48   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025                                       sorgum, jagung, dll)  - umbi-umbian (ubi jalar, ubi kayu, dll) Karakterisasi sifat fungsional dan bioassay (TKT III/IV)  Diversifikasi produk olahan [flakes, snack bar] (TKT IV/V) Diversifikasi produk olahan [flakes, snack bar] (TKT IV/V)  Komersialisasi produk akhir (TKT V/VI)  Produksi komersial (TKT VII)    2.Teknologi pengolahan produk kaya antioksidan skala industri:  -Seduhan daun beluntas        -Berbagai bahan lokal sumber antioksidan (teh hitam, stevia, srikaya, kakao dll.)       Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II)         Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II)       Pengembangan produk dengan aplikasi pada produk olahan berbasis karbohidrat [mie basah dll.] (TKT III)        Pengembangan produk dengan aplikasi pada produk olahan berbasis karbohidrat [mie dll.] (TKT III)        Optimasi formula pada produk komersial (TKT IV)  Implementasi teknologi pengolahan pada produk kaya antioksidan yang optimal sebagai pangan sehat untuk mencegah penyakit degenerasi secara komersial.          Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II)       Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II)  Pengembangan produk dengan optimasi formula (TKT III)   Pengembangan produk dengan optimasi formula (TKT III)   Perancangan bisnis produk komersial (TKT IV) 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 49   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025   Pengolahan teh (standardisasi senyawa aromatik) Pengolahan teh (standardisasi senyawa aromatik) Pengolahan teh (standardisasi senyawa aromatik) Optimasi ekstraksi teh (sumber senyawa aromatik terstandarisasi) Optimasi ekstraksi teh (sumber senyawa aromatik terstandarisasi Publikasi ilmiah   Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian    1.Karakterisasi dan aplikasi produk antara pada berbagai produk pangan : - tepung kacang hijau         - tepung buah- buahan: pepaya, labu kuning, melon,        Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II/III)         Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II/III)         Aplikasi dan optimasi pada produk olahan (biscuit, tepung komposit instan, flakes, snack bar) dan bioassay (TKT III/IV)         Aplikasi dan optimasi pada produk olahan (biscuit, tepung komposit instan, flakes, snack bar) dan bioassay (TKT III/IV)         Optimasi formula pada produk komersial (TKT V/VI)   Varian produk pangan komersial dengan berbagai ingredient produk antara          Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II/III)      Optimasi proses untuk peningkatan sifat fungsional (TKT II/III)   Aplikasi dan optimasi pada produk olahan dan bioassay (TKT III/IV)   Optimasi formula pada produk komersial (TKT V/VI)    Penerapan pada produksi komersial (TKT VI/VII)  



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 50   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  buah naga, jambu biji merah 2.Pemanfaatan hasil samping (biji durian, cangkang telur, dedak dll.) untuk diversifikasi produk pangan:  - pigmen angkak biji durian         - limbah cangkang telur     - limbah bahan alam           Optimasi proses berbagai produk (roti, sosis, yoghurt, jelly drink, cookies, es krim, daging analog) [TKT III/IV]            Optimasi proses berbagai produk (roti, sosis, yoghurt, jelly drink, cookies, es krim, daging analog) [TKT III/IV]            Komersialisasi produk olahan [TKT V]               Komersialisasi produk akhir (TKT V/VI)            Produksi komersial (TKT VII)  Varian produk pangan komersial dengan berbagai ingredient hasil samping  Aplikasi pada produk pangan (flakes, snack bar, edible cutlery) [TKT III/IV]  Aplikasi pada produk pangan (flakes, snack bar, edible cutlery) [TKT III/IV]  Aplikasi pada produk pangan (flakes, snack bar, edible cutlery) [TKT III/IV]  Komersialisasi produk akhir (TKT V/VI)   Produksi komersial (TKT VII)    Pengembangan produk  Pengembangan produk  Pengembangan produk  Pengembangan produk  Pengembangan produk  Publikasi ilmiah 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 51   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  minuman kesehatan/aromatik/bahan tambahan dari bahan alam/limbah bahan alam minuman kesehatan/aromatik/bahan tambahan dari bahan alam/limbah bahan alam minuman kesehatan/aromatik/bahan tambahan dari bahan alam/limbah bahan alam minuman kesehatan/aromatik/bahan tambahan dari bahan alam/limbah bahan alam minuman kesehatan/aromatik/bahan tambahan dari bahan alam/limbah bahan alam  Patent  Produk/prototipe  3.Karakterisasi dan pemanfaatan mikroflora alami dari bahan lokal pada produk pangan:  - Mikrobia dari nira aren dan siwalan           Karakterisasi mikrobia dari nira aren dan siwalan           Karakterisasi mikrobia dari nira aren dan siwalan           Karakterisasi mikrobia dari nira aren dan siwalan           Pemanfaatan mikrobia dari nira aren dan siwalan dalam produk pangan           Pemanfaatan mikrobia dari nira aren dan siwalan dalam produk pangan  Aplikasi mikroflora alami pada produk pangan 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 52   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  1. Kualitas pasca panen berbagai bahan pangan akibat berbagai perlakuan (virus, pemupukan, dll.) - Inventarisasi dan potensi berbagai hasil tanaman pangan akibat virus tanaman           Identifikasi/karakterisasi virus pada tanaman pangan              Identifikasi karakteristik virus tanaman pangan.           Aplikasi pencegahan penyakit virus pada tanaman pangan        Inventarisasi dan potensi berbagai hasil tanaman pangan lokal         Inventarisasi dan potensi berbagai hasil tanaman pangan lokal  Inventaris potensi berbagai tanaman pangan lokal 2. Pemanfaatan beragam herba krokot sebagai sumber pangan Kajian budidaya dan potensi berbagai krokot sebagai bahan pangan. Kajian potensi berbagai krokot sebagai bahan pangan.  Pemanfaatan berbagai herba krokot sebagai sumber pangan Pemanfaatan berbagai herba krokot sebagai sumber pangan Pemanfaatan berbagai herba krokot sebagai sumber pangan Varian pangan dari berbagai herba krokot  *Produk pangan fungsional berbasis bahan pangan lokal (teh dan stevia, kokoa, daun beluntas, limbah cangkang telur, kara pedang, angkak biji durian, nira aren dan siwalan), Pengembangan produk pangan daerah semau Nusa Tenggara Timur.  **Scale Up Produksi Ingredien Pangan Fungsional Menuju Pilot Plant Model Rumah Produksi Berbasis ‘Health Oriented Processing’, Pengembangan industri pupuk Baoc Ribon atom untuk tanaman pangan melalui karakterisasi nutrisi, umur simpan dan produk derivatnya. 
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 54   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  4.2 Energi Baru dan Terbarukan Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Energi Baru dan Terbarukan akan mengutamakan kajian terhadap: a. Rancang bangun dan pengembangan teknologi PLT Mikrohidro, PLT bayu,PLT surya, Biofuel, Bio massa  b. Pengembangan teknologi substitusi bahan bakar (briket bio massa, biogas)  c. Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial untuk pemanfaatan danpengembangan energi baru dan terbarukan Tabel 4.2 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Energi Baru dan Terbarukan dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:   



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 55   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.2 Tahapan Pelaksanaan Road Map Energi Baru dan Terbarukan Indikator Akhir 2020 Topik Penelitian 2021-2025 Subtopik Topik Penelitian Indikator Akhir 2025 2021 2022 2023 2024 2025 Komersiali sasi hasil penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan di bidang teknologi PLT Biomassa, PLT Mikrohidro (PLTMH), PLT bayu (PLTB), PLT surya (PLTS), PLT hybrid, serta jaringan listrik cerdas (on smart grid) untuk peningkatan ekonomi sirkular Terbangunnya PLTS skala kecil dan teknologi zero waste sebagai sumber energi alternatif Penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan di bidang teknologi Pembangkit Listrik  Penelitian dan pengembangan energi baru terbarukan di bidang teknologi Pembangkit Listrik Biomassa, Mikrohidro (PLTMH), PLT bayu (PLTB), PLT surya (PLTS), PLT hybrid, serta jaringan listrik cerdas (on smart grid). Penelitian dan pengembangan –pembangkit listrik EBT skala kecil, di bidang teknologi PLTS Penelitian dan pengembangan EBT skala kecil, di bidang teknologi PLTS, PLT Biomassa, PLTMH, PLT B Penelitian dan pengembangan EBT skala kecil, di bidang teknologi PLTS, PLT Biomassa,, PLTMH, PLTB, PLTS yang diimplementasikan dalam solar farm, wind farm, berbasis sumber daya dan kearifan lokal dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular Penelitian dan pengembangan EBT PLT Hybrid skala kecil - menengah, dalam sebuah Klaster /wilayah yang diimplementasikan dalam solar farm, wind farm, berbasis sumber daya dan kearifan lokal dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular Penelitian dan pengemba-ngan EBT dalam Integrasi pembangkit listrik dari sumber EBT dengan  jaringan listrik cerdas (on smart grid system) yang diimplementasikan dalam solar farm, wind farm, berbasis sumber daya dan kearifan lokal untuk peningkatan ekonomi sirkular 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 56   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste dan substitusi bahan bakar    Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste dan substitusi bahan bakar (bio-briket, biomassa, bio-fuel, biogas, sampah), dalam upaya diversifikasi dan konservasi energi yang ramah lingkungan   Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste bioenergi berskala kecil khususnya pemanfaatan limbah, seperti limbah padat, dan cair maupun sampah. Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste bahan bakar nabati (bio-briket, biomassa, biofuel, biogas) sebagai bahan bakar alternative berbasis sumber daya dan kearifan lokal dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular Penelitian dan pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga bionergi skala kecil yang ramah lingkungan dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular Penelitian dan pengembangan teknologi pembangkit listrik tenaga bionergi dalam sebuah Klaster /wilayah yang diimplementasikan dalam solar farm, wind farm yang ramah lingkungan dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste dan substitusi bahan bakar (bio-briket, biomassa, bio-fuel, biogas, dll) dalam skala komersial dalam upaya hilirisasi hasil penelitian Komersialisasi hasil Penelitian dan pengembangan teknologi zero waste dan substitusi bahan bakar (bio-briket, biomassa, bio-fuel, biogas, sampah), dalam upaya diversifikasi dan konservasi energi yang ramah lingkungan Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial untuk pemanfaatan serta pengembangan energi baru dan terbarukan Keterlibatan dan penguatan komunitas sosial untuk pemanfaatan serta pengembangan energi baru dan terbarukan, konservasi energi, serta integrasi sistem teknologi informatika Start up Inovasi Indonesia sebagai luaran hilirisasi hasil penelitian pembangkit listrik EBT di bidang teknologi PLTS, PLT Biomassa, PLTB, PLTMH, PLT hybrid, serta jaringan listrik cerdas (smart grid) dan implementasinya dalam solar farm maupun wind farm serta teknologi zero waste bioneergi dan substitusi bahan bakar nabati yang ramah lingkungan berbasis sumber daya dan kearifan lokal dalam upaya mewujudkan ekonomi sirkular  Tumbuh start up berbasis energi baru terbarukan skala komersial   
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 60   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  4.3 Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat akan mengutamakan kajian terhadap: a. Teknologi Alat Kesehatan & Diagnosis: Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif (big datamining)  b. Pengembangan alat elektromedik  c. Teknologi kemandirian bahan baku obat:  1) Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal,  2) Bahan baku obat kimia (teknologi penghantaran obat),  3) Saintifikasi produk herbal dan teknologi produksi pigmen alami. Tabel 4.3 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:   



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 61   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.3 Road Map Bidang Teknologi Kesehatan dan Pengembangan Obat Indikator Akhir 2020 Topik Penelitian 2021-2025 Subtopik Tahun Indikator Akhir 2025 2021 2022 2023 2024 2025   Teknologi Alat Kesehatan & Diagnosis: Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi dan penyakit degenerative (big data mining) kelainan kongenital, gangguan tubuh kembang, penyakit degenerative, lansia sehat, penyakit infeksi, kelainan genomik  Basic science, studi epidemiologi, studi promotive, dan studi faktor risiko Basic science, studi epidemiologi, studi promotive, studi faktor risiko, studi kasus dan studi klinis. Pengembangan produk layanan kesehatan berdasarkan penelitian dasar Basic science, studi epidemiologi, studi promotive, studi faktor risiko, studi kasus dan studi klinis. Pengembangan produk layanan kesehatan berdasarkan penelitian dasar Optimalisasi layanan Terbentuk Pusat Penelitian Terpadu dan Pusat Layanan Informasi Kesehatan Terpadu (PLIKT)     Teknologi Alat Kesehatan & Diagnosis: Pengembangan alat elektromedik  Penggunaan Artificial Intelegent  Implementasi Artificial Intelegent untuk medical engineering (diagnosis, therapy, dan prognosis), 
 Pengembangan aplikasi digital (on line) dalam tata laksana pasien geriatri dan diabetes mellitus serta cara mengatasi komplikasi.  Implementasi Artificial Intelegent untuk medical engineering (diagnosis, therapy, dan prognosis), Pengembangan aplikasi digital (on line) dalam tata laksana pasien geriatri dan diabetes mellitus serta cara mengatasi komplikasi. 

 Pengembangan aplikasi digital bidang antropologi untuk ilmu anatomi dan bedah  Terbentuk Pusat Penelitian Terpadu dan Pusat Layanan Informasi Kesehatan Terpadu (PLIKT) 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 62   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025    Penyakit kanker dan degenerative serta manajemen asuhan kasus Basic science, studi promotive, preventif, kuratif, rehabilitative dan paliatif Pemenuhan kebutuhan dasar manusia Peningkatan kualitas hidup Manajemen asuhan Publikasi ilmiah dan HKI Teknologi kemandirian bahan baku obat: Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal Pemanfaatan herbal dan terapi oksigen hiperbarik untuk pencegahan dan pengobatan penyakit, serta kosmetik Basic science, uji skrining bahan herbal yang dimanfaatkan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit Basic science dan aplikasi klinis pemanfaatan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit  Terbentuk Pusat Penelitian Terpadu dan Pusat Layanan Informasi Kesehatan Terpadu (PLIKT) Teknologi kemandirian bahan baku obat: Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal  - - - - Pengembangan fitofarmaka antidiabetes, antiinflamasi, antikanker, antiinfeksi, antiganggrene, antihiperkolesterolemia dan imunostimulan Publikasi Ilmiah 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 63   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025    Pengembangan bahan baku obat /obat tradisional /aromatikum/bahan tambahan/kosmetika dari bahan alam/limbah bahan alam  Pengembangan fitofarmaka antidiabetes, anti-inflamasi, antikanker, antiinfeksi, anti-ganggrene, antihiper-kolesterolemia dan imunostimulan Publikasi ilmiah Patent Produk/prototipe  Pengembangan tanaman berkhasiat obat sebagai bahan aktif dan sediaan obat serta pelayanan kefarmasian pada kondisi terkait stres oksidatif. Identifikasi tanaman berkhasiat obat yang berpotensi serta tingkat pengetahuan pasien terhadap penyakit dan pengobatan terkait kondisi stress oksidatif Standarisasi tanaman berkhasiat obat yang berpotensi dan pola penggunaan obat terkait kondisi stress oksidatif Uji keamanan tanaman berkhasiat obat yang berpotensi dan pemahaman pasien dalam penggunaan obat tradisional terkait kondisi stress oksidatif yang rasional Uji khasiat tanaman berkhasiat obat yang berpotensi dan pengaruh konseling terhadap pengobatan terkait kondisi stress oksidatif Pengembangan sediaan berbasis tanaman berkhasiat obat yang berpotensi dan peningkatan pelayanan kefarmasian terkait kondisi stress oksidatif  Teknologi kemandirian bahan baku obat: Bahan baku obat kimia (teknologi penghantaran obat)  Uji Aktivitas dan farmakokinetika bahan baku obat kimia  Uji toksisitas bahan baku obat kimia  Uji karsinogenik dan teratogenik bahan baku obat kimia Publikasi ilmiah Draft Paten  



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 64   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025    Pemanfaatan bahan baku tambahan kimia pada tablet lepas terkendali Efisiensi metode dalam pemanfaatan bahan baku tambahan kimia pada tablet lepas terkendali Pemanfaatan bahan baku tambahan kimia sebagai bahan tambahan tablet Verifikasi interval optimum konsentrasi bahan baku tambahan kimia sebagai bahan tambahan tablet Paten  Teknologi kemandirian bahan baku obat: Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami  Uji aktivitas tumbuhan obat yang berpotensi sebagai antidiabetes, antiinflamasi, antikanker, antiinfeksi, antiganggrene, antihiperkolesterolemia dan imunostimulan - - Publikasi ilmiah   - Efek Modulasi Metabolisme Glukosa secara Farmakologis terhadap Parameter Biokimiawi, Antropometrik, Perilaku, dan Rentang Hidup Hewan Coba Mencit    Publikasi ilmiah     Pengolahan simplisia bahan baku obat tradisional aromatikum terstandard Optimasi ekstraksi bahan baku obat tradisional/ aromatikum terstandard Publikasi ilmiah 
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 66   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  4.4 Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi akan mengutamakan kajian terhadap: a. Pengembangan Sistem/ Platform Berbasis Open Source: 1) Sistem TIK E- commerce / ebusiness, 2) E-education, 3) Framework/ platform industry kreatif dan kontrol  b. Teknologi Untuk Peningkatan Konten TIK: 1) Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan inderaja (GPS, Sensor Kontrol Telemetry, Internet of Things), 2) Pengembangan teknologi big data  c. Teknologi Piranti TIK Dan Pendukung TIK: 1) Piranti TIK untuk customer premises equipment (CPE); 2) Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK; 3) Penyiaran multimedia berbasis digita Tabel 4.4 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:   



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 67   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.4 Roadmap Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi  INDIKATOR 2020 TOPIK SUB TOPIK TAHUN INDIKATOR AKHIR 2025 2021 2022 2023 2024 2025  Pengembangan sistem platform e-business dan e-education berbasis open source E-business   Strategi komunikasi pemasaran digital; adopsi teknologi digital di organisasi bisnis   Pengendalian internal berbasis teknologi digital di organisasi bisnis; kajian pesan dalam komunikasi pemasaran digital   Perancangan ekologi berbasis sistem digital di organisasi bisnis; kajian perilaku komunikasi belanja online   Inovasi sistem organisasi usaha dan kolaborasi teknologi digital; kajian media komunikasi pemasaran digital   Pemanfaatan big data untuk organisasi bisnis; kolaborasi teknologi bagi pengendalian sistem, kajian dampak komunikasi pemasaran digital   Publikasi ilmiah   E-education  Inovasi teknologi/pembelajaran di organisasi pendidikan Teknologi/pembelajaran di organisasi pendidikan, student centered learning, remote learning, pembelajaran gamification Teknologi/pembelajaran di organisasi pendidikan, student centered learning, remote learning, pembelajaran gamification, blended learning Teknologi/pembelajaran di organisasi pendidikan, student centered learning, remote learning, pembelajaran gamification, blended learning Teknologi/pembelajaran di organisasi pendidikan, student centered learning, remote learning, pembelajaran gamification, blended learning Publikasi ilmiah   



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 68   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025   Pengembangan sistem platform e-health berbasis open source E-health e-education dan e-health yang berfokus pada konten, kajian komunikasi kesehatan, layanan psikofisiologis dengan keutamaan di bidang geriatric, kedokteran keluarga, dan palliative, penyakit degeneratif  Literasi persepsi pasien terhadap pelayanan kefarmasian  E-education dan literasi digital kesehatan mental keluarga sejak dini e-education dan e-health yang berfokus pada konten, kajian komunikasi kesehatan, layanan psikofisiologis dengan keutamaan di bidang geriatric, kedokteran keluarga, dan palliative, penyakit degeneratif  sistem TIK sesuai persepsi pasien terhadap pelayanan kefarmasian   E-education dan literasi digital kesehatan mental keluarga sejak dini dan belief yang mempengaruhi orang e-education dan e-health yang berfokus pada konten, kajian komunikasi kesehatan, layanan psikofisiologis dengan keutamaan di bidang geriatric, kedokteran keluarga, dan palliative, penyakit degeneratif  Penyusunan dan Pengembangan sistem TIK e-commerce apotik   Perancangan dan penerapan uji coba modul psikoedukasi berbasis TIK e-education dan e-health yang berfokus pada konten, kajian komunikasi kesehatan, layanan psikofisiologis dengan keutamaan di bidang geriatric, kedokteran keluarga, dan palliative, penyakit degeneratif  Uji sistem keamanan TIK e-commerce pada apotek pendidikan; modul pembelajaran mandiri Phago untuk mahasiswa Kedokteran dan Farmasi      e-education dan e-health yang berfokus pada konten, kajian komunikasi kesehatan, layanan psikofisiologis dengan keutamaan di bidang geriatric, kedokteran keluarga, dan palliative, penyakit degeneratif  Uji sistem awal pada apotek, pendidikan, dan apotek kerjasama; modul pembelajaran mandiri Phago untuk mahasiswa Kedokteran dan Farmasi        Publikasi ilmiah 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 69   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Perancangan dan penerapan uji coba modul psikoedukasi berbasis TIK Perancangan dan penerapan uji coba modul psikoedukasi berbasis TIK dan uji efektivitas modul  Pemanfaatan TIK berkaitan dengan manajemen konten Media dan literasi digital   Praktik jurnalistik di era digital; keterbukaan di ruang digital Regulasi dan etika ruang digital; Praktik jurnalistik di era digital; literasi digital di bidang pangan. Literasi digital di bidang lingkungan; praktik media sosial dan jurnalistik.   Literasi digital di bidang politik; jaringan komunikasi digital; praktik jurnalisme digital  Literasi digital di bidang keragaman; jurnalisme dan ruang digital.    Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK Kreativitas Bahasa di Media digital Regulasi, kreatifitas, dan etika bahasa di dunia digital; sastra cyber di generasi milenial  Korpus linguistik untuk mesin penerjemahan; Best Practices for Digital Extensive ReadingPuisi dan sastra cyber Kreatifitas bahasa dalam pertunjukan seni; maksim kesantunan di mesin penerjemahan; kajian sastra cyber; developing Model of Online Extensive Reading Materials New Model on Utilizing Online Learning Platforms to Improve Reading Skills, Integrasi kemampuan berbahasa; mesin penerjemahan sebagai media literasi cyberlinguistics;wacana sastra cyber di Indonesia   
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 72   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  4.5 Material Maju  Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Material Maju akan mengutamakan kajian terhadap: a. Pengembangan material yang menunjang sektor obat dan pangan (pore forming agent; katalisator & bio katalisator(enzim); Pigmen; Material struktur alternatif; Komposit; dan Polimer;  b. Pengembangan material kesehatan (terapi dan pengobatan, alat bantu diagnosa, alat bantu kesehatan)  c. Pengembangan material lingkungan khususnya untuk tata kelola pengolahan limbah. Tabel 4.5 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Material Maju dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:   



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 73   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.5 Roadmap Bidang Material Maju Indikator Akhir 2020 Topik Penelitian 2021-2025 Subtopik Tahun Indikator Akhir 2025 2021 2022 2023 2024 2025  Pore forming agent Nanoparticle, graft, gen predictor, dan stem cells Basic science :  - penggunaan nano partikel untuk meningkatkan Drug Delivery System dan Bioavaibilitas obat  - penggunaan stem cells untuk meningkatkan viabilitas graft pada pasien diabetes mellitus - non invasive diagnostic test (menggunakan stem cells, gen predictor) untuk mendiagnosis diabetes mellitus, keberhasilan terapi, risiko komplikasi; stem cell dan HSF1 sebagai therapeutic agent for degenerative diseases Basic science dan aplikasi klinis:  - penggunaan nano partikel untuk meningkatkan Drug Delivery System dan Bioavaibilitas obat - penggunaan stem cells untuk meningkatkan viabilitas graft pada pasien diabetes mellitus - non invasive diagnostic test (menggunakan stem cells, gen predictor) untuk mendiagnosis diabetes mellitus, keberhasilan terapi, risiko komplikasi; stem cell dan HSF1 sebagai therapeutic agent for degenerative diseases - Terbentuk Pusat Penelitian Terpadu dan Pusat Layanan Informasi Kesehatan Terpadu (PLIKT) - Publikasi ilmiah Model Protein dengan Kromofor - Paten Model Protein dengan Kromofor    Katalisator & bio katalisator (enzim) Model protein dengan kromofor Pengembangan model protein dengan kromofor untuk proses imobilisasi enzim melalui Uji Toksisitas dan Aktivitas Aplikasi protein berkromofor untuk imobilisasi enzim  
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 75   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  4.6 Penanggulangan Kebencanaan  Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Penanggulangan Kebencanaan akan mengutamakan kajian terhadap: a. Tanggap darurat;  b. Rehabilitasi Pasca Bencana;  c. Pencegahan & kesiapsiagaan;  d. Mitigasi pengurangan resiko bencana Tabel 4.6 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Penanggulangan Kebencanaan dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:   



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 76   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.6 Roadmap Bidang Penanggulangan Kebencanaan Indikator Akhir 2020 Topik Penelitian 2021-2025 Subtopik Tahun Indikator Akhir 2025    2021 2022 2023 2024 2025  Belum ada kegiatan penelitian terkait penanggulangan bencana Mitigasi pengurangan resiko bencana Modal layanan kesehatan saat terjadi dan pasca bencana  Kajian teori Drug Related Problem pada Distribusi Obat di Rumah Sakit Area Terdampak Bencana 
 Kajian Teori Dampak Bencana pada masyarakat rentan (geriatri)  Kajian teori dan modelling Faktor Risiko Manajemen Distribusi Obat dan Alat Kesehatan Pada Bencana 

 Kajian teori dan modelling layanan kesehatan, mobilitas masyarakat rentan dan pendampingan korban (PTSD)  Modelling Faktor Risiko Manajemen Distribusi Obat dan Alat Kesehatan Pada Bencana 
 Modelling layanan kesehatan, mobilitas masyarakat rentan dan pendampingan korban (PTSD)   Aplikasi model kesiapan Farmasi dan Organisasi Profesi dalam Penanggulangan Bencana, Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Darurat Bencana 

 Aplikasi model kesiapan mobilitas masyarakat rentan dan pendampingan korban (PTSD)   Publikasi Ilmiah 
 Terbentuk Pusat Terpadu Kesiagaan Bencana   Modal ketahanan ekonomi saat terjadi dan pasca bencana Kajian teoritis/ studi eksploratif/ pembentukan model didasarkan pada karakter wirausaha, motivasi, dan pengembangan usaha untuk ketahanan ekonomi pasca bencana, serta aplikasinya dari berbagai kelompok usaha Studi eksploratif/ pembentukan model untuk ketahanan usaha yang didasarkan pada karakter wirausaha, motivasi, dan kepemimpinan dalam budaya (kultur/ etnik), serta aplikasinya dari berbagai kelompok budaya Studi eksploratif/ pembentukan keperilakuan pelaku usaha dalam bidang usaha pasca bencana, serta aplikasinya dalam model ketahanan bisnis dari berbagai kelompok budaya  Terbentuknya pusat studi kewirausahaan yang terbuka bagi seluruh sivitas akademik UKWMS dan publik untuk menciptakan literate entrepreneur yang memiliki karakter dan berdaya saing tinggi 
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 78   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  4.7 Sosial Humaniora, Seni dan Budaya  Tahapan pelaksanaan fokus penelitian bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya akan mengutamakan kajian terhadap: a. Kewirausahaan, koperasi dan UMKM;  b. Indigenious studies, Kajian Penguatan Modal Sosial (termasuk Seni Budaya dan Pariwisata); c. Pendidikan berkarakter & berdaya saing;  Tabel 4.7 adalah tahapan pelaksanaan fokus penelitian Sosial Humaniora, Seni dan Budaya dalam kurun waktu Renstra Penelitian terkait:   Tabel 4.7 Roadmap Bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya: Kewirausahaan, Koperasi, UMKM Topik Penelitian 2021-2026  Sub Topik Penelitian Indikator Akhir 2025 2021 2022 2023 2024 2025   Kewirausahaan, koperasi, UMKM Pemetaan Tata Kelola Organisasi Usaha berbasis teknologi. Penguatan Tata Kelola Organisasi Usaha berbasis teknologi. Ekosistem dan Pengembangan Kemandirian organisasi usaha Membangun Model Kolaboratif Organisasi Usaha Sustainable Business Models Kesejahteraan organisasi usaha berkelanjutan  
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 80   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.8 Roadmap bidang Sosial Humaniora, Seni dan Budaya – Pendidikan Berkarakter Kebangsaan  Topik Penelitian 2021-2025 Sub Topik Tahun 2021 (Tahun I) 2022 (Tahun II) 2023 (Tahun III) 2024 (Tahun IV) 2025 (Tahun V) Pendidikan berkarakter dan berdaya saing Desain pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global   Pemetaan pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global   Penguatan pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global  Pemodelan pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global  Implementasi pemodelan pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global Pengembangan implementasi pemodelan pendidikan berkarakter kebangsaan berbasis nilai-nilai agama dan budaya nasional yang berdaya saing global 
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 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 82   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  Tabel 4.9 Road Map Bidang Sosial, Humaniora, Seni dan Budaya-Penguatan Modal Sosial-Indigenous Study Topik Penelitian 2021-2025 Sub Topik Tahun Indikator Akhir 2025 2021 2022 2023 2024 2025  Indigenous Studies Mental Health (Kesehatan Mental Selama Pandemi)  1. Kajian mengenai kondisi yang dimiliki oleh individu/komunitas/masyarakat selama masa pandemi  2. Pengembangan model-model alat ukur dan intervensi sesuai dengan kebutuhan individu/komunitas/masyarakat (I) Pengembangan model-model alat ukur dan intervensi sesuai dengan kebutuhan individu/komunitas/masyarakat (II) dalam kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif Kajian mengenai efektivitas treatment/intervensi/psikoedukasi (I) dalam kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif Kajian mengenai efektivitas treatment/intervensi/psikoedukasi (II) dalam kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif Indigenous studies Kajian mengenai efektivitas treatment/intervensi/psikoedukasi (III) dalam kegiatan promosi, preventif, kuratif dan rehabilitatif Pengetahuan dan ketrampilan terkait pengelolaan permasalahan yang meningkat dengan menggunakan strength masing-masing individu dan masyarakat  Mental Health (Emosi berbasis budaya dan kesehatan mental masyarakat Isin (emosi malu) dalam budaya Jawa (Konstruksi konsep)  Gambaran secara deskriptif dan eksploratif mengenai rasa isin yang ada pada masyarakat Dampak dari rasa isin & faktor-faktor rasa isin yang berpengaruh terhadap kesehatan mental masyarakat   Pengembangan dan uji coba alat ukur isin dalam budaya Jawa (Penyusunan dan uji coba alat ukur) Integrasi konsep mengenai faktor-faktor isin, gambaran isin, dan dampaknya terhadap kesehatan mental masyarakat Emosi berbasis budaya, khususnya isin, dapat menjadi bahan kajian yang perlu diperhatikan dalam memahami kesehatan mental masyarakat  Modal Sosial Komunitas Lokal Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Tripama Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Wedatama (Kosntruksi Konsep) Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Dasa Dharma Raja (Kosntruksi Konsep) Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Parta Wigena (Kosntruksi Konsep)  Tersedia Konstruksi Teoritis Tentang Kepemimpinan 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 83   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  (Kosntruksi Konsep)  Bedasar Kearifan Lokal Jawa   Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Tripama (Penyusunan Alat Ukur & Uji Coba Alat Ukur)  Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Wedatama (Penyusunan Alat Ukur & Uji Coba Alat Ukur)  Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Dasa Dharma Raja (Penyusunan Alat Ukur & Uji Coba Alat Ukur)  Kepemimpinan Jawa Berdasar Serat Parta Wigena (Penyusunan Alat Ukur & Uji Coba Alat Ukur)  Modal Sosial Komunitas Lokal Motivasi Berprestasi Remaja pengguna Game Online Image Building Komunitas Sepeda di Kota Madiun Resiliensi Warga terhadap banyaknya Desa Wisata Kabupaten Madiun Sosial Suport Paguyuban Pedagang di Kota Madiun Adversity Quotient Mahasiswa Rantau di Kota Madiun Tersedianya Kajian Teoritis tentang Komunitas Lokal di Kota Madiun  Modal Sosial (Penguatan Modal Sosial: Moral Disengagement dan Moral Enggagement) Pengaruh konformitas, kemampuan asertif yang dimoderatori moral disengage-ment pada intensi melanggar moral pada remaja  Faktor yang mendasari remaja mengikuti moral dan bentuk moral enggagement (kualitatif) Faktor yang mendasari remaja mengikuti moral (kuantitatif)  Faktor yang mempengaruhi remaja melakukan moral disengagement dan moral enggament  Modal Sosial (Kajian Pembangunan Sosial Budaya) Occupational wellness di industri jasa Occupational wellness di industri pendidikan Occupational wellness di industri kesehatan Occupational wellness di industri pariwisata Occupational wellness di industri manufakturing Model intervensi Occupational wellness di tempat kerja  Modal Sosial (Pengembangan komunitas multikultural dalam kampung budaya tangguh) Proses kekuatan komunitas warga kampong yang multi etnis untuk meminimalkan konflik sosial  Dinamika hidup dalam situasi multietnis untuk mampu membentuk identitas budaya untuk memberikan solusi dalam konflik sosial    Solusi pengendalian konflik social dalam kampong yang multietnis 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 84   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025      Kajian modal sosial dalam organisasi usaha  Pemetaan modal social dalam organisasi usaha  Bias jender pada modal sosial  Kearifan local sebagai pembentuk modal sosial  Modal Sosial dalam implementasi bisnis organisasi usaha  Desain Modal Sosial pada pengembangan organisasi usaha berkelanjutan. Desain Modal Sosial pada pengembangan organisasi usaha berkelanjutan.  Bonum Commune Eksistensi Manusia di Tengah Yang Lain Manusia dan Disrupsi  Politik yang Manusiawi  Nalar dan Keadaban Publik  Formasi Manusia Indonesia    Bagaimana membuat organisasi (corporate) menjadi “agile” Strategic Agility    Portfolio Agility    Operational Agility    Operational Agility   Global Agility      Seni budaya pendukung pariwisata Manajemen Kepariwisataan The Management of Sustainable Tourism Destination The Economic Benefits to Local Communities The Cultural Preservation for the Community And Visitors The Environmental Conservation Sustainable Destination Strategy 



 L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t         | 85   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025  



L e m b a g a  P e n e l i t i a n  d a n  P e n g a b d i a n  M a s y a r a k a t   Rencana Strategis Penelitian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 2021-2025 90  BAB V 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 pendamping serta upaya para peneliti untuk memperoleh dana hibah dari kelembagaan lainnya.  Rekam jejak perolehan dana hibah dari lembaga lain berasal dari industri, lembaga luar negeri, serta pemerintah, antara lain: pendanaan baik internal maupun eksternal, dari dalam internal (pengganggaran) maupun eksternal UKWMS (dari kementerian seperti Ditlitabmas, KeMenkes, dari Kerjasama industry dan Perguruan Tinggi : National University of Singapore (Singapura), Swinburne University (Malaysia), Taiwan Tech (Taiwan), Chinese Culture University (Taiwan), Saint Louis University (Filipina) dan Adamson University (Filipina), Wenzao Ursuline University of Languages (Taiwan), University of International Business and Economics (China), Beijing University of Chemical Technology (China), Yamaguchi University (Jepang), Shibaura Institute of Technology (Jepang), Victoria University (Australia), Ladoke Akintola University Technology (Nigeria), Vancouver Island University (Kanada), Satakunta University of Applied Sciences (Finlandia), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pamane Talino (Kalimantan Barat) dan Universitas Gajah Mada (DIY). Pengalaman kerjasama penelitian dengan UMKM dan industri juga dimiliki oleh peneliti antara lain dengan PT Ultra Prima Abadi, PT Radio Devina Jelita, Rumah Sakit Royal Surabaya, IDN Media, Harian Surya, CV Panca Kana Mustika Jati, PT Insera Sena, PT Lautan Luas TBK, PT Welco, Kobe Clean Group, CV Yalaris, PT Pelindo Husada Citra, PT Mediva Digital Inovasi, Agendakota.id, Dola Ap Kebaya, Wei Xiao, CV Bina Prima Jaya, De Boliva Ice Cream, CV Matahari Prima dan masih banyak lainnya. 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 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. 
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