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Kata Pengantar 
 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Mahaesa, atas terselesaikannya dokumen 

Rencana Induk Penelitian Universitas Setia Budi (RIP-USB) tahun 2021-2025. RIP USB merupakan 

acuan dan arah kebijakan dalam pengelolaan penelitian. Dengan dokumen RIP ini, penelitian yang 

dilakukan oleh USB diharapkan berjalan lebih baik sehingga dapat mewujudkan keunggulan 

penelitian USB serta meningkatkan daya saing USB. Penyusunan dokumen RIP ini diharapkan juga 

dapat meningkatkan capaian kinerja penelitian USB yang antara lain meliputi publikasi ilmiah, 

paten, makalah yang dipresentasikan dalam seminar, teknologi tepat guna, mode/desain rekayasa 

social, dan buku ajar.  

Dokumen RIP-USB yang telah disahkan melalui SK Rektor nomor 0782/H1-02/01.10.2020 

ini memuat enam bab yaitu: (i) Bab I, Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, tujuan, 

standar penelitian, serta dasar kebijakan RIP, (ii) Bab II, Landasan Pengembangan Unit Kerja, yang 

memuat  visi misi LPPM berdasarkan visi-misi USB dan evaluasi diri, (iii) Bab III, Garis Besar RIP, 

yang menjelaskan tujuan dan sasaran pelaksanaan serta strategi kebijakan, (iv) Bab IV, Program 

Strategis dan Indikator Kerja, memuat bidang penelitian, topik riset, riset unggulan institusi, dan 

pengukuran kinerja, (v) Bab V, Pelaksanaan RIP Unit Kerja, yang memuat strategi dan tahap 

pelaksanaan, serta pengelolaan dan tindak lanjut hasil penelitian, dan (vi) Bab VI, Penutup, berisi 

tentang keberlanjutan rencana strategis. Dokumen RIP-USB ini merupakan hasil kerja banyak 

pihak baik tim penyusun RIP, dan pimpinan universitas dan fakultas. Atas kerja keras dan 

dukungannya, LPPM-USB menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Saran dan kritik 

untuk peningkatan dan perbaikan dokumen RIP-USB ini sangat terbuka dan diharapkan. Semoga 

dokumen ini dapat membawa peningkatan penelitian di USB pada khususnya dan Indonesia pada 

umumnya serta bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.  

 

Surakarta, 2 Oktober 2020 

Ketua LPPM – USB 

 

 

Dr. apt. Rina Herowati, M.Si. 

  



  
RENCANA INDUK PENELITIAN USB 2021-2025 III 

 

Daftar Isi 
Kata Pengantar ........................................................................................................................................ ii 

Daftar Isi.................................................................................................................................................. iii 

BAB I. PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1 

1.1. Latar Belakang dan Tujuan Rencana Induk Penelitian ............................................................. 1 

1.2. Standar Penelitian ........................................................................................................................ 2 

1.3. Dasar-Dasar/Kebijakan yang Digunakan Dalam Penyusunan RIP .......................................... 4 

BAB II. LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA ............................................................................. 5 

2.1. Visi LPPM ...................................................................................................................................... 6 

2.2. Misi LPPM ..................................................................................................................................... 6 

2.3. Evaluasi Diri .............................................................................................................................. 6 

2.3. Analisis SWOT ......................................................................................................................... 11 

BAB III. GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN UNIT KERJA ................................................ 12 

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan ............................................................................................. 12 

3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja ............................................................................................. 13 

BAB IV.PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA ............................................................... 18 

4.1.Program-Program Strategis ....................................................................................................... 18 

4.2. Indikator Kinerja ........................................................................................................................ 23 

BAB V. PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA ............................................................................................. 25 

5.1. Strategi Pelaksanaan RIP ........................................................................................................... 25 

5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian .................................................................................................. 25 

5.3. Pengelolaan Hasil Penelitian ..................................................................................................... 26 

5.4. Tindak Lanjut Hasil Penelitian .................................................................................................. 26 

BAB VI. PENUTUP.................................................................................................................................. 27 

6.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian............................................................................ 27 

6.2. Ucapan Terima Kasih ................................................................................................................. 27 



  
RENCANA INDUK PENELITIAN USB 2021-2025 1 

 

 

BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang dan Tujuan Rencana Induk Penelitian  

Kemenristek DIKTI telah mengeluarkan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045 

yang bertujuan untuk: (1) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi riset Indonesia di ranah 

global; (2) Meningkatkan literasi iptek masyarakat; dan (3) Meningkatkan ekonomi berbasis iptek. 

Perguruan tinggi berperan penting dalam peningkatan penguasaan dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (iptek) melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju 

inovasi yang berkelanjutan. Universitas Setia Budi (USB) perlu menyusun Rencana Induk 

Penelitian (RIP) sebagai acuan kegiatan penelitian USB untuk periode 2021-2025. RIP merupakan 

penjabaran visi dan misi USB yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama 

tentang penelitian yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, 

permasalahan yang dihadapi dan berbagai perubahan lingkungan eksternal menyangkut isu 

global, nasional dan kewilayahan yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi-misi 

tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima 

tahun yang ke depan dan skenario untuk mencapainya. Skenario yang dimaksud meliputi strategi 

dan program pengembangan, beserta indikator kinerjanya. 

Diperlukan strategi dalam upaya mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas 

kegiatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian di USB. Strategi dimaksud disajikan dalam 

bentuk roadmap yang merupakan pijakan dari beragam aktivitas untuk mencapai peningkatan 

kualitas penelitian di USB. Bidang kajian yang menjadi domain penelitian unggulan USB adalah 

Bidang Energi dan Rekayasa keteknikan, Manajemen dan Akuntansi, Teknologi Kesehatan dan 

Obat, dan Psikologi. RIP USB disusun dalam rangka peningkatan kualitas penelitian dan 

pengembangan ilmu di USB. Setiap bidang unggulan merupakan suatu fokus riset baik yang berada 

di pusat studi, fakultas, dan program studi di lingkungan USB. Penetapan penelitian unggulan ini 

berdasarkan pada kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas penelitian dan 

pengembangan, serta rekam jejak penelitian yang jelas dan berkesinambungan pada setiap bidang 

unggulan. 

RIP akan digunakan sebagai dasar menggagas ide, merencana, melaksanakan, serta 

membuat laporan dan diseminasi hasil penelitian. RIP dimaksudkan: 
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1. sebagai pedoman dan arah penelitian dalam merencana dan melaksanakan penelitian di tingkat 

universitas. 

2. sebagai landasan dalam upaya membangun sinergi dan keselarasan antara kegiatan penelitian 

dan kebutuhan pemangku kepentingan. 

3. sebagai pengendali dan pengawasan kegiatan penelitian agar berjalan sesuai rencana yang 

ditetapkan. 

 

Tujuan penyusunan RIP adalah: 

1. mewujudkan keefektivan, sinergi dan integrasi antara penelitian tingkat universitas dan 

nasional 

2. mewujudkan penelitian unggulan bertaraf nasional dan internasional 

3. membangun kemitraan dalam kegiatan penelitian 

4. meningkatkan kapasitas dan daya saing institusi dalam pengelolaan penelitian 

5. meningkatkan kecakapan dan keterlibatan dosen dalam penelitian 

6. menciptakan atmosfir dan budaya meneliti di lingkungan universitas, serta memfasilitasi 

terbentuknya kelompok peneliti andal  

7. meningkatkan jumlah dan mutu publikasi ilmiah bertaraf nasional dan internasional 

 

1.2. Standar Penelitian  

Dalam upaya mewujudkan USB sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diperhitungkan di 

tingkat Nasional, maka LPPM sebagai salah satu institusi bagian dari USB, harus sejalan dan 

memberikan dukungan tercapainya arah pengembangan yang telah ditetapkan. Dukungan LPPM 

sebagai institusi pelaksana riset adalah menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, 

menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu penelitian yang relevan bagi 

masyarakat, meningkatkan karya ilmiah dosen dalam jurnal internasional, dan meningkatkan 

perolehan HKI secara nasional maupun internasional. Peran LPPM dalam mengelola Penelitian 

didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan dan Pendidikan Tinggi yang tertuang dalam Permen Ristekdikti 44 

tahun 2015, meliputi :  

1. Standar hasil. Kegiatan penelitian diarahkan pada pengembangan IPTEK dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk diseminasi (luaran): 
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(1) Publikasi Ilmiah (Jurnal, Prosiding), (2) Produk yang langsung dapat dimanfaatkan, (3) 

Teknologi Tepat Guna (TTG), (4) Rekayasa sosial, (5)) Karya seni dan model, (6) Buku ajar, 

bahan ajar, monograf, (7) Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan (8) Laporan tugas akhir, skripsi, 

thesis, disertasi. 

2. Standar Isi. Kegiatan penelitian dilakukan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian 

meliputi: (1) Materi penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; (2) Materi penelitian 

terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

3. Standar proses. Proses kegiatan penelitian meliputi kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai 

dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian oleh 

mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 

4. Standar penilaian. Kegiatan penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 

Beberapa prinsip penilaian yang digunakan meliputi : (1) Prinsip edukatif: memotivasi peneliti 

agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) Prinsip objektif: bebas dari pengaruh 

subjektivitas; (3) Prinsip akuntabel: prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan (4) 

Prinsip transparan: prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. 

5. Standar peneliti. Kegiatan penelitian dilakukan dengan ketentuan: (1) peneliti wajib menguasai 

metodologi penelitian sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan, dan 

tingkat kedalaman penelitian; (2) peneliti mampu menentukan kewenangan dalam 

pelaksanaan penelitian. 

6. Standar sarana dan prasarana. Kegiatan penelitian harus didukung: (1) Laboratorium, studio, 

kebun percobaan, bengkel kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang memenuhi standar 

mutu, kesehatan dan keselamatan; (2) Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang 

memadai; (3) Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama; 

serta (4) Keberadaan kantor lembaga penelitian. 

7. Standar pengelolaan. Kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh suatu lembaga penelitian 

dengan kewajiban: (1) Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra 

Penelitian PT; (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI penelitian 

PT; (3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (4) Melaksanakan Monev penelitian; (5) 



  
RENCANA INDUK PENELITIAN USB 2021-2025 4 

 

Melakukan diseminasi hasil penelitian; (6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti; (7) 

Sistem penghargaan; dan (8) Menyusun laporan kegiatan penelitian. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan. Kegiatan penelitian dilakukan dengan sumber dana 

penelitian dari: (1) Dana pemerintah; (2) Dana internal perguruan tinggi, meliputi: (a). 

Perencanaan, (b) Pelaksanaan, (c) Monitoring dan evaluasi, (d) Pelaporan, (e) Diseminasi hasil, 

(f) Peningkatan kapasitas peneliti, (g) Insentif publikasi dan HKI; (3) Dana kerjasama penelitian 

dan (4) Dana masyarakat. 

 

1.3. Dasar-Dasar/Kebijakan yang Digunakan Dalam Penyusunan RIP  

Landasan dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian Institusi Universitas Setia Budi adalah: 

a. Undang-Undang Dasar 1945: Ps 31(5) bahwa pemerintah memajukan IPTEK dengan 

menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan manusia. 

b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 

c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

pengembangan dan Penerapan IPTEK 

d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan 

f. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045.  
g. Permen Risktekdikti no 44 tahun 2015 Tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi 

h. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Setia Budi  

i. RENSTRA Universitas Setia Budi 2020-2025 
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BAB II. LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 
 

Universitas Setia Budi (USB) Surakarta adalah instansi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang 

dituntut untuk mengedepankan kualitas, kuantitas, dan produktivitas dalam mengembangkan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai PTS, USB dituntut untuk 

berkontribusi meningkatkan daya saing bangsa. Kemampuan ini dapat terwujud dengan syarat 

adanya organisasi yang sehat, dan kemandirian dalam pengelolaan. Oleh karena itu, tata kelola 

baik menjadi amat penting untuk diperhatikan. Sebagai suatu lembaga ilmiah, USB mengemban 

citacita luhur bangsa seperti yang tercermin pada Visi dan Misi USB sebagai berikut. 

 

Visi 

Visi Universitas Setia Budi (USB) adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dan Menghasilkan 

Lulusan yang Kompeten, Berbudi Pekerti Luhur dan Berwawasan Internasional’. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat. 

2. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang kreatif dan 

inovatif sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat. 

3. Memperluas jejaring kemitraan tingkat nasional dan internasional. 

4. Memperkuat potensi mahasiswa dan lulusan yang berkarakter unggul. 

 

Dengan dasar Visi dan Misi Universitas tersebut, maka LPPM USB merumuskan visi, misi, tujuan, 

strategi serta program untuk mencapai visi dan misinya. 
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2.1. Visi LPPM 

Menghasilkan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, beretika, serta 

berwawasan nasional dan internasional. 

 

2.2. Misi LPPM 

Dalam upaya mewujudkan visinya, LPPM menetapkan misi sebagai berikut:  

1. menyelenggarakan penelitian kreatif dan inovatif sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan 

masyarakat 

2. menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat  yang kreatif dan inovatif sesuai 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat 

3. memperluas jejaring kemitraan penelitian dan pengabdian baik ditingkat nasional maupun 

internasional. 

 

2.3. Evaluasi Diri 

Evaluasi diri adalah evaluasi kinerja organisasional berdasarkan pada dinamika di lingkungan 

internal (kekuatan, kelemahan institusi dalam merumuskan berbagai kebijakan) dan dinamika di 

lingkungan eksternal (peluang dan ancaman dari luar). Kekuatan dan kelemahan dievaluasi 

berdasarkan sumber daya pendukung yang tersedia, mencakup: sumber daya manusia, prasarana, 

dana, dan kebijakan institusi. Peluang dan ancaman dari luar dievaluasi berdasarkan interaksi 

dinamis dengan berbagai pemangku kepentingan institusi. 

2.3.1. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia di Universitas Setia Budi dalam hal ini adalah dosen/peneliti tersebar ke 

dalam lima fakultas yakni Ekonomi, Farmasi, Ilmu Kesehatan, Psikologi dan Teknik. Rangkuman 

dari klasifikasi tingkat pendidikan sumber daya manusia yang tersebar mulai dari  jenjang 

pendidikan S1 sampai dengan S3, ditampilkan dalam Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kualifikasi Dosen/Peneliti di Universitas Setia Budi  

No Fakultas 
Kualifikasi 

Guru Besar S3 S2 Jumlah 
1. Ekonomi 0 4 8 12 
2. Farmasi 2 17 22 41 
3. Ilmu Kesehatan 1 3 19 23 
4. Psikologi 0 1 6 7 
5. Teknik 0 4 14 18 

Jumlah 3 29 69 101 
 

Sumber daya manusia dosen/peneliti yang tersebar pada fakultas yang berbeda ini menjadi 

pilar utama dalam pelaksanaan RIP Institusi. Sumber daya manusia dosen/peneliti ini menjadi 

modal strategik dalam melaksanakan penelitian baik dengan skema pembiayaan eksternal 

maupun internal. 

2.3.2. Laboratorium 
Sarana dan prasarana penunjang seperti Laboratorium dan Perpustakaan merupakan 

fasilitas vital dalam penyelenggaraan suatu penelitian. Universitas Setia Budi menyediakan 

prasarana dan sarana laboratorium cukup memadai dalam mendukung kelancaran kegiatan 

penelitian. Prasarana laboratorium tersedia di hampir seluruh fakultas di lingkungan USB.  

Fasilitas laboratorium di lingkungan USB ditampilkan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Laboratorium dan Lembaga Pengembangan pada Setiap Fakultas 

No Fakultas Nama laboratorium Keterangan 
1 Ekonomi  Lab. Akuntansi 

 Lab. Bahasa Inggris 
 
 Resource sharing 

2 Farmasi  Farmakologi dan Toksikologi 
 Fitokimia dan obat tradisional 
 Teknologi Farmasi 
 Farmasetika 
 Analisis Obat dan Kosmetik 
 Biotekologi dan kultur 

jaringan 
 Instrumen 
 Anatomi Fisiologi Manusia 

 
 
 
 
 Resource sharing 
 
 Resource sharing 
 Resource sharing 

3 Ilmu 
Kesehatan 

 Patologi anatomi 
 Hematologi 
 Kimia Klinik 
 Mikrobiologi 
 Parasitologi dan virology 
 Toksikologi 

 
 
 
 Resource sharing 

 

 
4 Psikologi  Psikodiagnostik  
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No Fakultas Nama laboratorium Keterangan 
5 Teknik  Operasi Teknik Kimia 

 Proses Teknik Kimia 
 Pengolahan Limbah dan 

Utilitas 
 Manufaktur 
 Ergonomi dan Analisis 

Perancangan Kerja 
 Statistik dan Pengendalian 

Kualitas 
 Riset Operasi 
 Air makanan dan Minuman 
 Kimia Analisis 
 Biokimia 
 Kimia Fisika 
 Fisika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Resource sharing 
 Resource sharing 
 Resource sharing 
 Resource sharing 

 

 

2.3.3. Perpustakaan 
Keberhasilan suatu penelitian memperoleh temuan-temuan baru dan inovatif tak lepas 

dari sarana yang tersedia pada Perpustakaan. Berbagai koleksi buku ilmiah, jurnal ilmiah dari 

berbagai bidang ilmu, majalah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris tersedia di 

beberapa Perpustakaan yang tersebar di lingkungan USB.  Koleksi buku di perpustakaan 

ditampilkan dalam Tabel 2.3.  

Tabel 2.3. Jumlah Koleksi Buku di USB  

No Jenis Pustaka Jumlah 
Judul 

1 Buku Teks 5181 
2 Koleksi Non book 6533 
3 Buku Referensi 1343 
4 Jurnal Nasional terakreditasi 42 
5 Jurnal Internasional 13 
6 Prosiding  21 
7 Disertasi 3 

 

2.3.4. Sarana Pendukung Lainnya 
Sarana pendukung lain adalah fasilitas perangkat lunak yang terdapat pada ruang kerja 

masing-masing. Demikian pula jaringan kabel internet serta hotspot dengan bandwith tinggi 

sangat membantu dalam mencari rujukan literatur dalam jurnal internasional.  

Fasilitas akses jurnal internasional secara daring yang diberikan oleh DIKTI melalui 

penyedia artikel jurnal EBSCO dan ProQUEST dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

Demikian pula Portal Garuda (Garba Rujukan Digital) beralamat http://jurnal.dikti.go.id yang 
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dikembangkan oleh Direktorat Riset dan Penguatan Teknologi Kementrian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi para peneliti.   

2.3.5. Pendanaan 
Pendanaan penelitian merupakan hal penting dalam pelaksanaan penelitian. Pendanaan 

penelitian di USB bersumber dari skema pendanaan internal dan eksternal dari Kementerian Riset 

dan Teknologi/BRIN. Pendanaan internal ini berasal dari anggaran biaya operasional tahunan 

universitas. Pengalokasian dana internal ini diberikan pada para dosen secara tetap per tahun 

berkisar 5 – 10 juta per tahun. Pendanaan penelitian pada tahun 2018 sampai 2020 

ditampiltarakan dalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4. Penelitian antara 2018-2020 di USB 

No Sumber dana Tahun Skema penelitian Jumlah 
Judul 

Dana (Rp) 

1. Internal (USB) 
 

2018 Penelitian Dasar 
Penelitian 
Terapan 

17 
1 

85.000.000 
10.000.000 

2019 Penelitian 
Terapan 

11 110.000.000 

2 Eksternal 
(Kemenristekdikti) 

2018 PTUPT 
PT Pascasarjana 
Pekerti 
Disertasi Doktor 
PDD 
PSNI 
Pasca Doktor 

2 
2 
2 
5 
5 
2 
1 

172.500.000 
345.000.000 
250.000.000 
252.075.000 

92.900.000 
130.000.000 
175.000.000 

2019 Tesis Magister 2 116.100.000 
2020 Pekerti  

Tesis Magister 
4 
3 

815.205.000 
117.370.000 

Jumlah  2.671.150.000 
 

2.3.6. Kerja Sama Internasional 

N
o 

Institusi Mitra Kerjasama 
Bidang Kerja sama Jangka Waktu 

Nama Negara 

1 Dongseo University, 
Korea 

Korea 
Educational 
Activities & Joint 
Research 

04 April 2016 s.d. 
04 April 2021 

2 
 

Universiti Kuala Lumpur, 
Kuala Lumpur Malaysia 

Educational 
Activities & Joint 
Research 

08 Maret 2018- 
08 Maret 2021 

3 
Rajamangala University 
Technology, Krungthep, 
Thailand (MoU) 

Thailand 
Educational 
Activities & Joint 
Research 

14 Februari 2018 
s.d. 14 Februari 
2023 
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 Kyungsung University Korea 
Educational 
Activities & Joint 
Research 

7 November 2018 
s.d. 7 November 
2023 

4 
National Taipei University 
of Nursing and Health 
Sciences, Taipei 

Taipei 

Exchange of 
academic, scientific, 
and technological 
cooperation 

11/11/2019 until 
one party have an 
intention to 
terminate 
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2.3. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah alat untuk menciptakan strategi berdasarkan Kekuatan (Strength-S), 

Kelemahan (Weakness-W), Peluang (Opportunity-O) dan Ancaman (Threat-T). Analisis keempat 

faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

                    
 
                      Analisis Internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Eksternal 

Kekuatan 
 Posisi LPPM di klaster madya 
 Latar belakang  pendidikan para 

peneliti cukup memadai: 31 
doktor, tiga  diantaranya guru 
besar 

 Fasilitas laboratorium tersedia 
dalam jumlah cukup dan 
memadai 

 Tersedia skema pembiayaan  
untuk mengakomodasi 
penelitian di lingkup internal 

 Fasilitas IT untuk mengakses 
informasi penelitian tersedia 
memadai 

Kelemahan 
 Universitas belum berdaya untuk 

memberikan dana pendampingan 
bagi skema penelitian tertentu 
yang mensyaratkan adanya dana 
pendampingan 

 Masih banyak dosen belum 
eligible dalam skema peneltian 
tertentu 

 Publikasi hasil penelitian di 
jurnal nasional terakreditasi dan 
internasional bereputasi belum 
banyak 

Peluang 
 
 Tersedia skema pendanaan 

berskala besar dari 
Kemristek/BRIN, Kementerian 
Kesehatan, dan Industri 

 Terbuka peluang kerjasama 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat antar 
perguruan tinggi melalui 
mekanisme keanggotaan dalam 
Forkom LPPM dan LLDIKTI VI 
Jawa Tengah 

 Respon positif  dari kalangan 
masyarakat dan industri untuk 
menjadi sasaran program 
pengabdian kepada masyarakat 

 

Strategi S-O 
 

 Meningkatkan kemampuan 
menciptakan dan menyusun ide 
penelitian strategis melalui: 
studi banding, pendampingan 
penyusunan proposal penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat 

 Meningkatkan manajeman/tata 
kelola penelitian 

Strategi W-O 
 

 Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas publikasi dosen 

 Meningkatkan perolehan HAKI 

Ancaman 
 Peluang untuk mendapatkan 

dana penelitian dan pengabdian 
yang mengecil akibat persyaratan 
penelitian semakin ketat (antara 
lain: persyaratan adanya dana 
pendamping dari institusi, 
eligibilitas pengusul 
(kepemilikan HAKI, dan publikasi 
jurnal) 

 Semakin meningkatnya 
kemampuan perguruan tinggi lain 
dalam meraih pendanaan 
penelitian. 

 

 
Strategi S-T 

 
 
 
 
 

 
 Menggali peluang pendanaan 

penelitian dari sumber lain: 
pendanaan penelitian dari 
Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kota, dan Industri. 

 
Strategi W-T 

 
 
 
 
 

 
 Menciptakan kolaborasi 

penelitian antardosen untuk 
memenangkan persaingan 
dalam mendapatkan pendanaan 
penelitian. 

 

 

Strategi 
 Membangun keunggulan 

dalam menggagas ide inovatif 
dan melaksanakan penelitian 
dan pengabdian kepada 
masyarakat 

 Membangun kerjasama 
sinergis dengan stake-holders 
dalam upaya mendapatkan 
akses pendanaan, informasi, 
dan penerapan hasil 
penelitian dan pengabdian 
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BAB III. GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN UNIT 
KERJA 

 

Berdasarkan evaluasi diri dan analisis SWOT dalam Bab II di atas, serta Rencana Strategis 

USB 2020-2025, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Setia Budi 

Surakarta (LPPM-USB) menjabarkan berbagai program strategis untuk penyusunan program dan 

kegiatan penelitian, dan menetapkan sasaran pelaksanaan dan strategi kebijakan penelitian 

sebagai berikut: 

3.1. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Penelitian ini adalah memberikan arah dan 

pedoman bagi kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEKS yang dilaksanakan 

dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia, pusat-pusat kajian dan pusat penelitian, fasilitas 

dan dana yang tersedia dengan memanfaatkan penguasaan Iptek sehingga menghasilkan luaran 

penelitian yang dapat terimplementasi dan bermanfaat bagi masyarakat dan industri. Tujuan dari 

kebijakan dalam Renstra Penelitian USB adalah 1) peningkatan kualitas peneliti dan staf peneliti, 

2) peningkatan kapasitas infrastruktur penelitian,  dan 3) peningkatan manajemen/pengelolaan 

penelitian. 

Implementasi Rencana Strategis Penelitian ini diharapkan dapat membawa USB menjadi 

universitas yang mempunyai daya saing dan meningkatkan kapasitas lembaga untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan. Rencana Strategis Penelitian tahun 2021-2025 USB akan 

memberikan arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun mengenai 

pelaksanaan penelitian sesuai dengan Renstra Universitas. Dalam perspektif jangka panjang, 

Renstra Penelitian USB disusun sebagai dasar upaya pengembangan pusat-pusat keunggulan 

untuk yang memiliki kemampuan revenue generating yang ditumbuhkan melalui skema spin off. 

Secara garis besar, sasaran Rencana Strategis Penelitian USB, untuk lima tahun ke depan adalah: 

1. Meningkatnya kapasitas dosen/peneliti dalam penulisan proposal penelitian, pelaksanaan 

penelitian, penulisan karya ilmiah, 

2. Meningkatnya jumlah dosen yang aktif dalam penelitian, 

3. Meningkatnya jumlah capaian indikator kinerja penelitian (publikasi internasional, 

teknologi tepat guna, perolehan HaKI, dll), 

4. Meningkatnya jumlah kelompok penelitian yang berkualitas, 

5. Meningkatnya manajemen/tata kelola penelitian. 
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3.2. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja 

Program strategis adalah meningkatkan kualitas, kuantitas penelitian dan budaya penelitian 

di kalangan dosen dengan banyak melibatkan mahasiswa, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

kelembagaan LPPM - USB untuk pengelolaan dan pelaksanaan penelitian, serta meningkatnya 

jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri 

serta luaran HKI.Untuk melaksanakan program strategis yang telah ditetapkan tersebut, maka 

peta strategi yang dikembangkan secara garis besar dirumuskan sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan menciptakan dan menyusun ide penelitian strategis 

2. Meningkatkan manajeman/tata kelola penelitian 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi dosen 

4. Meningkatkan perolehan HAKI dan luaran penelitian lain 

5. Menggali peluang pendanaan penelitian dari sumber lain: pendanaan penelitian dari 

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota, dan Industri. 

6. Menciptakan kolaborasi penelitian antardosen untuk memenangkan persaingan dalam 

mendapatkan pendanaan penelitian 
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Gambar 1. Skema Hubungan Tujuan, Rencana Strategis dan Sasaran Garis Besar RIP 

 

Guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut, USB telah merumuskan program strategis serta 

strategi pencapaiannya, program-program bidang penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, 

peta jalan (roadmap), beserta topik-topik penelitian yang penyusunannya dikoordinasikan 

dengan fakultas-fakultas. 

 

a.  Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian  

1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

2) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian 

3) Meningkatkan kuantitas buku ajar, dan perolehan HKI sebagai luaran penelitian 

4) Meningkatkan kerjasama dengan institusi/lembaga Pemerintah dalam kegiatan penelitian 

5) Menjadikan hasil-hasil penelitian sebagai dasar dalam kegiatan pengabdian yang bias 

diterapkan dan dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat. 

6) Menyusun dan mengembangkan roadmap penelitian sesuai dengan visi dan misi lembaga, 

pengembangan ilmu, dan kebutuhan masyarakat. 

7) Meningkatkan mutu kinerja organisasi pelaksanan penelitian. 

Tujuan
• Peningkatan kualitas 

peneliti dan staf peneliti
• Peningkatan kapasitas 

infrastruktur penelitian,  
dan

•Peningkatan 
manajemen/pengelolaan 
penelitian.

Strategi
•Meningkatkan kemampuan 

menciptakan dan menyusun 
ide penelitian strategis

•Meningkatkan 
manajeman/tata kelola 
penelitian

•Meningkatkan kualitas dan 
kuantitas publikasi dosen

•Meningkatkan perolehan HAKI 
dan luaran penelitian lain

•Menggali peluang pendanaan 
penelitian dari sumber lain: 
pendanaan penelitian dari 
Pemerintah Propinsi, 
Pemerintah Kota, dan Industri.

•Menciptakan kolaborasi 
penelitian antardosen untuk 
memenangkan persaingan 
dalam mendapatkan 
pendanaan penelitian

Sasaran
•Meningkatnya kapasitas 

dosen/peneliti dalam 
penulisan proposal 
penelitian, pelaksanaan 
penelitian, penulisan karya 
ilmiah,

•Meningkatnya jumlah dosen 
yang aktif dalam penelitian,

•Meningkatnya jumlah 
capaian indikator kinerja 
penelitian (publikasi 
internasional, teknologi 
tepat guna, perolehan HaKI, 
dll),

•Meningkatnya jumlah 
kelompok penelitian yang 
berkualitas,

•Meningkatnya 
manajemen/tata kelola 
penelitian.
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8) Meningkatkan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian unggulan. 

9) Menyediakan prioritas pada riset dasar. 

10) Menyediakan insentif untuk penelitian kompetitif. 

11) Memfasilitasi dosen dalam peraihan dana penelitian kompetitif. 

12) Memperkuat infrastruktur penelitian. 

 

b. Peningkatan Publikasi Ilmiah dan perolehan HKI 

1) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun karya ilmiah untuk publikasi jurnal 

ilmiah nasional terakreditasi danjurnal internasional. 

2) Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun buku berbasis hasil penelitian 

3) Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan inovasi dan barang 

ciptaan. 

4) Peningkatan kompetensi paten drafting, HKI, dan desain industri berbasis inovasi dan 

potensi lokal. 

5) Menyediakan insentif desain dan inovasi unggulan USB. 

 

c. Peningkatan perluasan kerjasama 

1) Membangun kemitraan dan kolaborasi yang efektif untuk memasarkan inovasi/ 

keunggulan USB. 

2) Mengembangkan revenue generating unit terpadu dalam pemasaran inovasi/ keunggulan 

USB. 

 

3.2.1 Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 
Pada saat proses implementasi Rencana Strategis Penelitian USB, pada dasarnya terdapat 

empat komponen yaitu input (proposal penelitian), proses (pengajuan proposal riset, pelaksanaan 

riset, monitoring dan evaluasi), output (publikasi riset, produk riset, paten) dan outcome 

(kerjasama riset, pemanfaatan hasil riset, aplikasi tepat guna, dan citation index) dengan 

mempertimbangan penguasaan teknologi, produk dan pasar. Diharapkan rumusan yang 

tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Penelitian USB ini menjadi acuan dan mempunyai 

arah penelitian yang jelas. 

Secara garis besar peta strategi implementasi Rencana Strategis Penelitian USB, yaitu 

pengelolaan SDM penelitian, agenda riset, sumber dana dan outcome disajikan pada gambar 2 

berikut:  
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Gambar 2. Strategi implementasi Rencana Strategis Penelitian USB 

 

3.2.2 Formulasi Strategi Pengembangan 
Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Penelitian USB melakukan Worshop dan 

berkoordinasi dengan fakultas fakultas, jurusan-jurusan serta pimpinan universitas untuk 

menyepakati adanya penelitian unggulan USB. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki 

universitas, isu-isu strategis, dan pemecahan masalah yang ditawarkan dapat dirumuskan 

menjadi lima bidang penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan penelitian untuk 

mendukung kegiatan penelitian unggulan USB, dengan 4 topik bidang penelitian unggulan, yaitu : 

1. Kesehatan dan Pangan 

2. Energi 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

4. Sosial Humaniora 

Kaitan keempat bidang penelitian unggulan tersebut dapat dilihat Bagan Alir Renstra Penelitian 

USB 2021-2025 pada gambar 3.  



  
RENCANA INDUK PENELITIAN USB 2021-2025 17 

 

 

Gambar 3. Bagan Alir Renstra Penelitian USB 2021-2025 
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BAB IV.PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 
 

4.1.Program-Program Strategis 

LPPM - USB selama ini telah mengelola dan mengembangkan program-program penelitian. 

Program-program Penelitian yang dikembangkan dan dikelola merujuk pada rumusan RIP yang 

telah disepakati sebagai Program Strategisnya.  

4.1.1. Penelitian unggulan Universitas Setia Budi Surakarta 
Penelitian Unggulan Strategis USB harus mengacu pada tema induk, isu strategis, rencana 

strategis, dan tema penelitian yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Induk 

Penelitian (RIP) tema penelitian strategis nasional. Bidang riset unggulan USB adalah:  

1. Kesehatan dan Pangan 

2. Energi 

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 

4. Sosial Humaniora 

 

Dengan program Unggulan Penelitian meliputi: 

1. Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan 

2. Pengembangan Obat Tradisional 

3. Nutrasetikal dan Pangan Halal  

4. Bioenergi dengan sumber daya lokal 

5. Teknologi informasi dan komunikasi 

6. Business Sustainability 

7. Peningkatan Performansi Industri Kecil dan Menengah 

8. Kearifan lokal dan Indigenous studies 
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4.1.2. Roadmap Penelitian 

4.1.2.1. Roadmap Pengendalian Penyakit dan Promosi Kesehatan 
Waktu  

2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 
       
       

       

       

   

 
 

4.1.2.2. Roadmap Pengembangan Obat Tradisional 
Waktu  

2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 
       
       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Identifikasi masalah 
dan uji patologi 
penyakit tropis, 
degeneratif, dan kanker

Pengembangan metode 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
tropis, degeneratif, dan 
kanker

Implementasi metode 
pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
tropis, degeneratif, dan 
kanker

Pengendalian 
penyakit 
tropis,  
degeneratif, 
dan kanker, 
serta promosi 
kesehatan

Studi efikasi obat berbasis 
bahan alam.

Preformulasi, teknologi & 
evaluasi mutu obat berbasis 
bahan alam.

Studi biokemoinformatika.

Uji klinik fase 1.
Uji toksisitas klinik.
Pengendalian mutu obat 
tradisional.
Scale up.

Pengembangan 
produk Obat 
Herbal 
Terstandar dan 
FitofarmakaUji toksisitas (praklinis) 

Studi farmakokinetika. 
Studi formulasi. 
Bioactivity guided 
isolation. 
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4.1.2.3. Roadmap Penelitian Nutrasetikal dan Pangan Halal 

  
Waktu  

2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 
       
       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4.1.2.4. Roadmap Penelitian Energi Baru Dan Terbarukan 
 

Waktu  
2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 

       
       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Riset dasar pangan dan 
herbal fungsional untuk 
mengatasi masalah 
kesehatan.

Riset dasar pangan halal.

Penerapan teknologi 
pengolahan pangan dan 
herbal fungsional untuk 
mengatasi masalah 
kesehatan.
Pengembangan sistem 
pangan halal.

Produksi 
pangan dan 
herbal 
fungsional.

Implementasi 
sistem pangan 
halal.

Pengembangan pangan 
dan herbal fungsional 
untuk mengatasi masalah 
kesehatan. 
Pengembangan iptek 
untuk penerapan pangan 
halal. 
 

Eksplorasi sumber energi 
biomasa baru

Prototipe & scale up 
produk sumber daya 
energi. 

Produksi.

Pengembangan produk 
sumber daya energi. 
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4.1.2.5. Roadmap Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi 
Waktu  

2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 
       
       

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

4.1.2.6. .Roadmap Penelitian Business Sustainability 
 

Waktu  
2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 

       
       

       

       

   

 
 

 

Penciptaan  nilai 
pelanggan baru di era 
digital

Desain Strategik 
digital

Organisasi yang mampu 
mengintegrasikan
potensi internal dan 
eksternal dalam 
membangun  keunggulan 
bersaing

Sustainable 
Business

Manajemen Proyek TI

Manajemen Resiko TI

Manajemen kualitas Sistem 
Informasi& Teknologi 
Informasi

Uji implementasi sistem 
Komersialisasi 
produk sistem 
informasi.

Proteksi Aset & Tata 
Kelola SI/TI. 
Rekayasa Kebutuhan 
Sistem Informasi. 
Desain Sistem informasi. 
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4.1.2.7. Roadmap Penelitian Peningkatan Performansi Industri Kecil dan Menengah 

Waktu  
2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 

       
       

       

       

   

 

4.1.2.8. Roadmap Penelitian Kearifan lokal dan Indigenous studies 

Waktu  
2021 2023 2024 2026 2027 2030  2030 

       
       

       

       

   

 

 

 

 

Role model 
pengembangan SDM 
berorientasi iptek dan 
kearifan lokal

Aplikasi role model 
pengembangan SDM 
berbasis iptek dan 
kearifan lokal

Aplikasi role mode 
pengembangan SDM 
berbasis iptek dan kearifan 
lokal

Perluasan 
aplikasi & 
integrasi role 
model 
pengembangan 
SDM berbasis 
iptek dan 
kearifan lokal

Pemetaan, identifikasi, 
dan  pemecahan 
masalah industri kecil 
dan menengah

Pembinaan, dan  
pendampingan industri 
kecil dan menengah

Peningkatan dan 
pengembangan potensi 
industri kecil dan 
menengah

Peningkatan 
Performansi 
Industri Kecil 
dan 
Menengah
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4.1.3. Program Penelitian di tingkat Fakultas 

Penelitian di tingkat Fakultas akan dikembangkan dengan maksud sebagai pembinaan 

dosen dalam bidang penelitian, meliputi peningkatan angka partipasi penelitian bagi dosen, 

transformasi kultur riset individu menuju kelompok kajian, tranformasi kultur dari kegiatan 

berbasis pembelajaran menuju kegiatan berbasis riset, serta pengembangan unggulan riset 

Fakultas. Penelitian di tingkat Fakultas dapat dikembangkan menjadi penjabaran dari riset 

unggulan strategis USB. 

 

4.2. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja penelitian meliputi, jumlah kegiatan penelitian khususnya dengan 

sumber pendanaan internal dan prosentase dosen yang terlibat dalam kegiatan  Penelitian 

mengalami peningkatan sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 (lihat tabel di bab 2). Berdasarkan 

pengelompokan jenis penelitian dan besaran anggaran penelitian yang dikelola LPPM USB yang 

bersumber dari dana Dikti dan dana internal USB, maka dirumuskan target indikator kinerja baik 

yang bersifat  kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup aspek input, proses, output, dan 

outcome, seperti tabel berikut. 

Tabel.4.1. Indikator Kinerja Penelitian USB 

Indikator capaian 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Jumlah judul LIT dengan  dana 
nasional  

7 7 7 8 12 

Jumlah judul LIT dengan dana 
internasional   

0 0 1 1 1 

Jumlah artikel di jurnal nasional 
terakreditasi  

28 30 35 40 45 

Jumlah artikel di jurnal 
Internasional   

5 6 7 8 9 

Jumlah artikel di jurnal 
Internasional  bereputasi  

9 12 15 18 21 

Jumlah artikel yang disitasi  12 15 18 21 24 

Jumlah judul paten status 
'terdaftar' 

2 3 4 5 6 

Jumlah buku ajar/teks hasil 
penelitian ber-ISBN 

2 3 4 5 6 
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Jumlah publikasi prosiding 
seminar internasional 

6 8 10 12 14 

Jumlah publikasi prosiding 
seminar nasional 

0 2 4 6 8 

Jumlah penyelenggaraan 
seminar/konferens/forum ilmiah 

32 36 40 44 48 

Integrasi kegiatan Penelitian 
dalam pembelajaran 

 20% 25%  30%  40%  50%  

Keterlibatan mahasiswa dalam 
kegiatan penelitian dosen 

 4% 6%  8%  10%  15%  

Perolehan dana hibah penelitian 
dosen (dalam juta rupiah) 

0,936 M 0,8 M 1 M 1,2 M 1,4 M 

Rata-rata dana penelitian dosen/ 
tahun (dalam juta rupiah) 

7,4 Jt 6,4 Jt 8,0 Jt 9,6 Jt 11,2 Jt 

Skor rata-rata penelitian dalam 3 
tahun terakhir  

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

Unit bisnis hasil riset 0 1 1 2 3 
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BAB V. PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA 
 

5.1. Strategi Pelaksanaan RIP 

Pelaksanaan RIP pada dasarnya sangat tergantung pada sumber dana yang dapat diperoleh 

antara lain dari institusi (Universitas) dan dari luar institusi misalnya DP2M Dikti, Ristek, Dinas 

Pendidikan provinsi dan sumber-sumber lain melalui kerjasama yang dapat dikembangkan di 

kemudian hari. Strategi pembiayaan yang dikembangkan dalam rangka pelaksanaan RIP adalah 

dengan kompetisi murni. Tahapan pelaksanaan penelitian antara lain: Pembuatan proposal 

penelitian, seleksi proposal penelitian, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi (Monev), 

pengelolaan hasil penelitian, tindak lanjut hasil penelitian. 

5.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

a. Pembuatan dan Pengiriman Proposal 

Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke LPPM USB. 

b. Seleksi Administrasi 

Sebelum dilakukan penilaian substansial dilakukan seleksi administratif yang meliputi: 

kesesuaian proposal dengan RIP USB, panduan, kelengkapan proposal, sistematika, 

legalitas proposal. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif dinyatakan 

gagal dan tidak disertakan pada seleksi berikutnya. 

c. Seleksi Substansi 

Seleksi dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek sebagaimana diatur dalam pedoman 

penilaian proposal. Nilai proposal yang tidak mencapai batas minimum dinyatakan gagal. 

d. Presentasi Proposal 

Proposal yang lulus dalam seleksi substansial wajib dipresentasikan oleh pengusul 

dihadapan tim reviewer. Presentasi ini akan dijadikan dasar untuk menentukan layak 

tidaknya proposal yang bersangkutan dibiayai. Tim peneliti wajib memperbaiki proposal 

sesuai dengan masukanmasukan tim reviewer. 

e. Penentuan Biaya 

Tahap ini untuk menentukan kelayakan biaya agar penelitian yang akan dilaksanakan 

dapat berjalan secara optimal. 

f. Monitoring dan Evaluasi 

1) LPPM USB  melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian 

dilapangan; 
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2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer internal USB dengan standart 

pemantauan dan evaluasi SPMPPT DRPM Kenentrian Ristekdikti 

3) Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan 

untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya 

4) LPPM USB membentuk sistem pengaduan internal (internal complain system) guna 

membantu peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem 

pengaduan internal terintegrasi secara fungsional dengan sistem pengaduan 

internal ditingkat Dit. Litabmas Kementrian Pendidikan Nasional. 

 

5.3. Pengelolaan Hasil Penelitian 

a. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir hasil 

penelitian; 

b. Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitian sesuai dengan persyaratan yang 

telah ditetapkan (HKI, paten, publikasi ilmiah, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat 

guna, rekayasa sosial, buku ajar, dll.). 

 

5.4. Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

a. LPPM USB melaporkan kegiatan hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan Renstra 

Penelitian melalui laporan kinerja penelitian yang diunggah dalam simlitabmas ristekdikti. 

b. LPPM USB  melaporkan penggunaan dana penelitian kepada DRPM Kementrian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta LLDikti 6. 
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BAB VI. PENUTUP 
 

Berdasarkan pelaksanaan Renstra Penelitian USB yang tertuang dalam Bab V di atas, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Setia Budi Surakarta (LPPM-

USB) menjabarkan keberlanjutan Renstra penelitiannya sebagai berikut. 

6.1. Keberlanjutan Rencana Strategis Penelitian 

Universitas Setia Budi Surakarta bertekad untuk terus menjamin keberlanjutan program 

penelitian unggulan perguruan tinggi yang tertuang di dalam dokumen Renstra Penelitian. Dalam 

perspektif jangka panjang, Rencana Induk Penelitian USB disusun sebagai dasar upaya 

pengembangan Pusat Keunggulan agar supaya memiliki kemampuan revenue generating yang 

ditumbuhkan melalui skema spinoff. Rencana Induk Penelitian Universitas Setia Budi Surakarta 

ini merupakan hasil penjaringan aspirasi dan kolaborasi dari 5 fakultas di Universitas Setia Budi 

Surakarta berdasarkan analisis kebutuhan dan tuntutan perkembangan penelitian yang ada di 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan 

Pengembangan, Kenetrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia. 

 

6.2. Ucapan Terima Kasih 

Harapan kami adalah dengan adanya Rencana Induk Penelitian ini dapat menjadi panduan para 

dosen/peneliti di USB agar produk - produk penelitian yang dilakukan lebih berdaya guna, baik 

bagi masyarakat, industri, 

Penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang 

setinggitingginya kepada : 

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jendral Penguatan Riset dan 

Pengembangan, Kenetrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  Republik Indonesia yang 

telah memberikan dukungan baik berupa program sosialisasi Renstra Penelitian, pelatihan 

pembuatan Rencana Induk Penelitian, serta penyediaan dana penelitian untuk Perguruan 

Tinggi 

2. Rektor, Wakil Rektor dan segenap pimpinan di lingkungan Universitas Setia Budi Surakarta 

atas dukungan dan saran-sarannya dalam penyusunan dan penetapan Rencana Induk 

Penelitian USB 

3.  Seluruh tim penyusun Rencana Induk Penelitian –USB atas segala dukungannya dalam proses 

penyusunan hingga proses penetapan RIP-USB tahun 2021 – 2025. 
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Dokumen Rencana Induk Penelitian - Universitas Setia Budi Surakarta diharapkan bisa 

menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan Rencana Induk 

Penelitian ini maka pencapaian keberhasilan kegiatan dapat terukur dengan baik. Arah dan 

pengembangan penelitian selalu diupayakan untuk meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa. 

Penelitian yang diunggulkan USB harus mampu memberi penyelesaian bagi masalah bangsa dan 

umat manusia. Demikian Rencana Induk Penelitian - Universitas Setia Budi Surakarta ini disusun 

untuk menjadi pedoman dan arahan pelaksanaan kegiatan penelitian di Universitas Universitas 

Setia Budi Surakarta. 

 

Surakarta, Oktober 2020 

 


