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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan KaruniaNya.
Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau
sekalian. Alhamdulillah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Politeknik
Negeri Lhokseumawe 2021-2025 dapat diselesaikan. Renstra ini merupakan pedoman
dalam kegiatan penelitian dibawah kendali Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (P3M) dengan arahan dan koordinasi dari unsur pimpinan Politeknik Negeri
Lhokseumawe. Dokumen Renstra Penelitian ini disusun untuk memotivasi dan
mendorong para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian yang inovatif dengan
mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan memanfaatkan segala potensi
yang tersedia. Bidang-bidang Unggulan yang dicanangkan dilengkapi peta jalan yang
bermuara pada pengembangan keilmuwan bagi Penelitian Dasar, hilirisasi dan
komersialisasi hasil Penelitian Terapan berupa produk maupun kebijakan, serta
pengembangan kemampuan akademik. Dokumen Rencana Strategis Penelitian ini
merupakan dokumen formal perencanaan penelitian yang menjadi acuan bagi para dosen
dalam melaksanakan penelitian dan mentransformasikan ide – ide yang dicapai untuk
memecahkan permasalahan dalam masyarakat.
Renstra Penelitian ini merupakan sistem Rencana Pengembangan Jangka Menengah
(RPJM) yang diatur dalam jangka 5 tahunan. Secara khusus penyusunan Renstra
Penelitian ini merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan sebagai bentuk
pengejawantahan dari Renstra PNL. Pada kesempatan ini, perkenankan kami
menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
Renstra Penelitian ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renstra ini memiliki
kekurangan sehingga memerlukan masukan dan arahan selanjutnya. Untuk itu kami
menerima saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan. Pada akhirnya semoga
penyusunan Renstra Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan
Penelitian di lingkungan P3M pada khususnya dan PNL pada umumnya.

Buket Rata, Agustus 2021
Kepala P3M

Dr. Edi Majuar, ST, M.Eng.Sc
NIP. 196712241998021001
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SAMBUTAN DIREKTUR
Buku rencana strategis (Renstra) penelitian Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan
dokumen resmi Perguruaan Tinggi sebagai acuan dalam mengimplentasikan Tridarma
Perguruaan Tinggi untuk mendukung penelitian yang berkualitas pada periode 2021–2025.
Dokumen ini bermakna sebagai perwujudan keinginan dan amanah bersama sivitas
akademika Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk diimplementasikan secara nyata melalui
evaluasi secara berkala dan berkelanjutan guna menjamin mutu penelitian untuk meraih visi
sebagai Perguruan Tinggi yang manunggal (mandiri, unggul dan global).
Dengan penuh rasa syukur dan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Rencana
Strategis Penelitian 2021-2025. Semoga dengan kehadiran buku ini dapat menjadikan Pusat
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe
menjadi centre of exellent terhadap pengembangan riset – riset keilmuan pada ranah
Pendidikan Tinggi Vokasi. Saya sangat menghargai upaya Kepala P3M beserta seluruh
jajaran staf dan tenaga ahlinya yang telah berhasil membuat dokumen ini.
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BAB 1 PENDAHULUAN
Rencana Strategis Penelitian (Renstra) Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) merupakan
rencana strategis yang menjadi pedoman, arahan kebijakan, dan strategi pengelolaan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PNL dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan, yakni tahun 2021-2025. Renstra menjadi kerangka acuan bagi segenap peneliti di
Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam menentukan roadmap penelitian yang inovatif yang
dapat dikembangkan menjadi keunggulan dan dapat memecahkan permasalahan –
permasalahan yang terjadi pada skala lokal dan global. Penyusunan Renstra penelitian PNL
2021-2025 mengacu pada peraturan PP No.38 tahun 2018 tentang rencana induk riset
nasional (RIRN) 2017-2045, Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang standar nasional
pendidikan tinggi, Renstra PNL 2020-2024 dan RIP PNL 2016-2020. Renstra tahun 20212025 menjadi acuan pimpinan Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam pengambilan
keputusan dan sebagai pedoman untuk pengembangan penelitian. Arah kebijakan yang
dipilih dan diputuskan adalah menghasilkan penelitian – penelitian terapan tepat guna dan
berdaya guna yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat kota
dan pedesaan serta perbaikan materi pembelajaran secara terus – menerus.
Kegiatan penelitian dan pengembangan produk hasil penelitian yang dijawantahkan dalam
kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Politeknik Negeri
Lhokseumawe merupakan satu kegiatan rutin tahunan. Model penelitian yang
dikembangkan adalah dasar, terapan dan pengembangan dengan output penelitian yang
diharapkan akan menghasilkan produk – produk inovasi yang berdayaguna. Durasi waktu
pelaksanaan kegiatan selama 6 bulan sampai dengan 10 bulan. Kegiatan penelitian dan
pengembangan produk penelitian merupakan sebuah tradisi ilmiah yang memerlukan sebuah
perencanaan yang terpadu dan terarah. Sinergi dari segenap potensi sumberdaya sebagai
sebuah kekuatan dalam menghadapi kondisi realita dan tantangan yang selalu dinamis dan
semakin komplek, baik dalam skala lokal, nasional dan global. Untuk membangun sinergi
kegiatan penelitian yang bermutu dan terarah, maka perlu disusun Renstra Penelitian di
lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Konstribusi PNL terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dengan melihat, mengkaji
dan memecahkan permasalahan kesejahteraan akan berimplikasi terhadap meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap PNL. Sebagai bagian dari komunitas intelektual, PNL
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berkewajiban menfasilitasi, membangkitkan dan mengarahkan riset dari seluruh civitas
akademika. Sebagaimana tujuan dari Renstra, PNL diharapkan mempunyai kemampuan
dalam memberikan solusi terhadap permasalahan pembangunan, pengembangan sumber
daya dan meningkatkan iklim budaya ilmiah. Budaya ilmiah melalui penelitian akan mampu
membawa perubahan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, hal ini sesuai dengan
fungsi dan tanggung jawab sosial insan ilmiah terhadap lingkungan sekitarnya. Sebagai
unsur kedua Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan penelitian yang dilakukan di PNL
sangat beragam. Hal itu sesuai dengan keberagamanan jurusan dan bidang ilmu para
penelitinya. Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki 6 jurusan yang terdiri dari 13
program studi D3 dan 9 program studi D4 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Jurusan dan Program Studi di PNL
No
1.

Jurusan
Teknik Sipil

2.

Teknik Kimia

3.

Teknik Mesin

4.

Teknik Elektro

5.

Tata Niaga

6.

Teknologi
Informasi
dan Komputer

1.1

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.

Program Studi
D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi jalan dan
Jembatan
D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung
D3 Teknologi Konstruksi Bangunan Air
D3 Teknologi Konstruksi Jalan dan jembatan
D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri
D3 Teknologi Kimia
D3 Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas
D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur
D3 Teknologi Mesin
D3 Teknologi Industri
D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi
D4 Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi
D3 Teknologi Listrik
D3 Teknologi Telekomunikasi
D3 Teknologi Elektronika
D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
D3 Akuntasi
D3 Perbankan dan Keuangan
D3 Administrasi Bisnis
D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan
D4 Teknik Informatika

Riset Unggulan Politeknik Negeri Lhokseumawe

Ketercapaian target dan tujuan dari RISN dan akademik atmosfir yang baik, maka kegiatan
penelitian dan inovasi didasarkan pada pengembangan budaya ilmiah di lingkungan PNL

2

yang berdasarkan pada engineering, basic sciences dan economic yang ketiganya bersifat
saling terkait. Renstra PNL yang di dalamnya terdapat tema riset unggulan Perguruan Tinggi
dan roadmap penelitiannya. Renstra PNL dibuat agar dapat menjadi arah kebijakan dan
pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 5 tahun
mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Harapan yang ingin dicapai adalah agar dalam kurun
waktu tertentu akan dicapai hasil yang jelas dan terencana untuk 3 (tiga) tujuan penelitian
yaitu: pengembangan keilmuan, dukungan peningkatan kualitas institusi dan penyelesaian
permasalahan yang terjadi di masyarakat. Penyusunan roadmap penelitian ini juga bertujuan
untuk mengembangkan budaya ilmiah pada penelitian yang berorientasi pada pencapaian
produk unggulan, baik bioexcellent-product maupun model excellent, sehingga membawa
manfaat nyata, baik untuk kepentingan institusi maupun masyarakat dengan keluaran berupa
teknologi, produk maupun market yang berlandaskan pada hasil riset.
Renstra PNL juga diarahkan pada model kerjasama nasional dan internasional baik secara
institusional yang menyangkut finansial maupun tidak, serta memperkuat dan mendukung
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wilayah Kota Lhokseumawe dan
Kabupaten Aceh Utara yang berada disekitar kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Kerjasama penelitian didasarkan pada prinsip mutualisme untuk menghasilkan produk
unggulan serta melakukan nasionalisasi dan internasionalisasi bidang penelitian yang dapat
diimplementasikan dalam program pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai
academic milsetones. Riset Unggulan PNL adalah bidang – bidang penelitian yang menjadi
fokus/perhatian utama Riset unggulan yang ditetapkan berdasarkan SWOT Analysis
(strength, weakness, opportunity and treath) analysis, yang meliputi antara lain evaluasi
diri/internal dan pemindaian lingkungan (environtmental scanning).
Riset Unggulan Politeknik Negeri Lhokseumawe meliputi bidang – bidang yang terdiri dari
bidang fokus riset sebagai berikut:
1.

Pangan – pertanian

2.

Teknologi Energi Terbarukan dan Konversi Energi Teknologi pengolahan limbah

3.

Teknologi Material Maju

4.

Transportasi

5.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.

Kebencanaan

7.

Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan
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Road map riset unggulan Politeknik Negeri Lhokseumawe telah ditetapkan dengan
penetapan capaian tujuan jangka panjang yaitu penelitian yang berdampak internasional.
Pencapaian tujuan jangka panjang melalui tonggak-tonggak capaian (milestone).
Capaian periode pertama adalah penelitian yang terutama berdampak nasional pada
2016-2020. Capaian berikutnya adalah penelitian yang menuju global, khususnya
kawasan Asia Tenggara pada periode 2021-2025. Luaran penelitian yang baik
ditunjukkan dengan adanya luaran berupa HKI dan publikasi artikel ilmiah pada jurnal
dan seminar bertaraf nasional dan internasional, serta buku ajar. Selain kualitas
penelitian yang mampu menghasilkan luaran yang memiliki nilai impact dalam skala
lokal, nasional dan inetrnasional, juga diharapkan mampu menghasilkan luaran yang
berupa teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

4

Tabel 1.1 Kerangka Dasar Peta Jalan Penelitian Unggulan Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL)
No

Bidang Fokus Riset

Tema Riset

Topik Riset

Kerangka Dasar Peta Jalan Penelitian
Unggulan PNL
1. Pengembangan bioteknologi fermentasi
pakan ternak

2. Penerapan teknologi fermentasi untuk
1. Kemandirian
pangan
pengelolaan pakan hijauan
komoditas ruminansia.
3. Pengembangan metode fermentasi dan
pengkayaan nutrisi
4. Kajian pemanfaatan limbah perkebunan
untuk pakan ternak

1.

Pangan - pertanian

1. Teknologi ketahanan dan
kemandirian pangan

1. Penerapan nano-teknologi (plasma nanobuble) untuk pembudidayaan ikan dan
udang
2. Penerapan nano-teknologi plasma nanobuble) untuk pembudidayaan pakan ikan air
tawar
2. Kemandirian
pangan
komoditas perairan.
1. Pengembangan teknologi pengolahan ikan
untuk
menghasilkan
produk
yang
mempunyai nilai jual tinggi
2. Penerapan nano-teknologi pada usaha tani
garam rakyat untuk mendapatkan garam
iodium
1. Kajian pemanfaatan limbah perkebunan
untuk pupuk organik
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3. Pendukung kemandirian 2. Pemanfaatan bioteknologi untuk pengujian
pangan (padi, jagung, dan
kandungan nutrisi limbah perkebunan dan
kedelai) dan tanaman
limbah perairan sebagai alternatif sumber
perkebunan.
pupuk organik
1. Rekayasa teknologi peralatan pengolahan
biji kopi konvensional yang efektif dan
efisien.
2. Optimasi proses pemeliharaan pohon kopi
berbasis organik
4. Pengembangan produk
pangan
fungsional
(produk turunan kopi)

3. Pengembangan kopi sehat: roasting vakum
biji kopi untuk mendapatkan kopi sehat
bebas akrilamida dan rendah protein
dengan cita rasa yang unik
4. Pengembangan kelembagaan klaster dan
kemitraan di daerah basis produksi kopi
5. Pengembangan teknologi pengolahan kopi
untuk menghasilkan kopi dengan cita rasa
dan kualitas terbaik
1. Rancang bangun dan optimasi mesin
produksi pengolahan hasil produk petanian

teknologi 2. Desain dan fabrikasi alat sortasi biji kopi
2. Teknologi pasca panen 1. Rekayasa
mesin – mesin pertanian
berbasis sensor ukuran dan warna
dan rekayasa teknologi
dan
pengolahan
pengolahan pangan
3. Pengujian sifat mekanik, sifat fisik, dan
sifat kimia material/perkakas mesin yang
didesain untuk teknologi tepat guna.
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4. Pengembangan phase change material
(PCM) berbahan dasar garam rakyat
sebagai media penyimpan panas pada
sistem pengering energi matahari
5. Desain dan Ergonomik, Sistem Produksi,
Pengendalian Kualitas dan Computer
Programming
6. CAD, CAM, CAE Latest Technologies in
Manufacturing
1. Pengembangan
produk pangan

teknologi

pengawetan

2. Pengembangan bumbu masakan
dengan teknologi vacuum dryer

aceh

3. Kelembagaan dan tata kelola ekonomi
UMKM untuk pemasaran produk olahan
pangan
2. Diversifikasi
dan
hilirisasi
produk
4. Uji kehalalan produk makanan
pertanian, perkebunan,
peternakan,
dan 5. Pengembangan industri berbasis pangan
perikanan
untuk komsumsi dan non konsumsi (produk
farmasi dan kecantikan)
6. Evaluasi kapasitas beban linkungan
produksi pangan (mis: minyak atsiri, kopi)
dengan metode life cycle assesment (LCA)
7. Memasarkan branded
ekonomi kreatif.

kopi

berbasis
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1. Teknologi
bahan bakar

1. Pengembangan bioenergi berbahan dasar
nabati hasil produksi perkebunan untuk
1. Pengembangan
dan
menghasilkan biodiesel dan bioavtur
pemanfaatan bioenergi
untuk transportasi, listrik 2. Pengembangan uji kelayakan kelanjutan
dan industri.
biodiesel B30 dan B40 untuk mesin
substitusi
kenderaan dan industri
2. Pengembangan teknologi 1. Teknologi fermentasi produk bioetanol
pembuatan
bioetanol
2. Pengembangan bioetanol, biohidrogrn dan
generasi IV.
biomethane dari limbah produk pertanian
dan limbah organik

2.

1. Rancang bangun PLT Rancang bangun dan otomasi sistem mix small
mikro hidro darat dan and smart power plant micro-hydro untuk
marine.
masyarakat pedesaan

Teknologi
Energi
Terbarukan
dan
Konversi Energi
2. Kemandirian teknologi
pembangkit listrik

Rancang bangun dan otomasi sistem mix small
2. Rancang bangun PLT
and smart power plant (rooftop solar power
Solar cell
plant)
3. Rancang bangun PLT Rancang bangun dan otomasi sistem mix small
Wind Power
and smart power plant (wind power plant)
Rancang bangun dan otomasi sistem mix small
4. Rancang bangun PLT
and smart power plant (kombinasi wind dan
Hibrida
solar power plant)

3. Teknologi
energi

konservasi 1. Bangunan hemat
mandiri energi

1. Rancang bangun konsep dan otomasi
sistem Green and Smart Building (GSB)
dan
2. Kajian konsep Energy Management System
(EMS) pada perumahan
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3. Pengembangan teknologi dan otomasi
sistem smart grid dan manajemen konversi
energi
2. PLT
bioenergi 1. Optimasi pengembangan dan penggunaan
biogas dari limbah peternakan
(biomassa,
biogas,
biofuel) masif
2. Inisiasi pengembangan Pure Vegetable Oil
(PVO)/Straght Vegetable Oil (SVO)
4. Teknologi
ketahanan,
Teknologi tepat guna dalam
diversifikasi energi dan
pemanfaatan energy baru
penguatan
komunitas
dan terbarukan.
sosial

1. Pengembangan teknologi
konversi BBM ke Listrik

pendukung

2. Kajian pengembangan terhadap Lithium
Battery
3. Rancangan konversi energi dari limbah
indutri kelapa sawit
1. Kajian, aplikasi dan pengembangan
batubata yang mempunyai kualitas dan
durabilitas tinggi

3.

Teknologi Material
Maju

1. Teknologi
pengembangan material
fungsional

1. Inovasi
teknologi 2. Kajian, aplikasi dan pengembangan
material bahan bangunan
material bambu untuk material konstruksi
lokal
bangunan sederhana dan arsitektur
3. Aplikasi dan pengembangan konstruksi
bangunan dan interior dari kayu, produk
olahan dan limbah kayu
1. Kajian
ektraksi
dengan
teknologi
hydrocarbon
recovery
2. Teknologi ekstraksi aspal
dari batuan alami (aspal 2. Kajian ektraksi dengan bahan dasar organik
batu Buton).
3. Kajian ektraksi menggunakan asam format
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1. Pemanfaatan limbah fly ash dan abu sekam
padi untuk campuran bahan konstruksi
3. Pengembangan material
bangunan sipil
geopolimer.
2. Pengembangan material geopolimer untuk
bahan konstruksi dan ornamen arsitektural
1. Pemanfaatan limbah padat untuk campuran
1. Pendukung transformasi
bahan konstruksi bangunan sipil
material sampah dan
2. Teknologi produksi material untuk
pengolahan limbah.
kebutuhan bangunan dan industri
1. Pengembangan pelat lantai tipis untuk
struktur bangunan dari limbah fly ash
2. Pengembangan
supermaterial
carbon
honeycomb untuk struktur tahan korosi

2. Teknologi
eksplorasi
potensi material baru
2. Pendukung
struktur.

material

3. Pengembangan wood concrete untuk
elemen pelat tipis (ceiling dan dinding)
4. Kajian
teknologi
carbon
concrete
(carbocon) untuk konstruksi masa depan
5. Kajian material baja, high strength concrete,
high performance concerte terhadap
konstruksi bangunan gedung pada daerah
rawan gempa

3. Teknologi karakterisasi
material dan dukungan
industri

1. Karakterisasi
biokompatibel

1. Pengembangan material biokompatibel dari
baja untuk kebutuhan medis
material
2. Karakterisasi sifat mekanik dan rekayasa
struktur mikro bahan logam dan non-logam
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1. Rekayasa material komposit/ komposit
struktural sandwich untuk aplikasi
keteknikan.
2. Rekayasa teknologi pengelasan logam.
2. Pengembangan material
3. Teknologi rekayasa pencegahan korosi
paduan
pada logam
4. Teknologi nano material, nano bubble,
biokoagulan,
biopolimer,
biodiesel,
biosurfaktan/ surfaktan
1. Teknologi
dan
manajemen keselamatan
transportasi

4.

Transportasi
2. Teknologi infrastruktur
dan pendukung sistem
transportasi

1. Kajian kebutuhan sarana dan prasarana
transportasi yang mendukung keselamatan
pengguna transportasi
Sarana prasarana pendukung
keselamatan
2. Modelling dan optimalisasi kebutuhan
prasarana pendukung untuk mendapatkan
model terbaik
1. Analisis, kajian dan penerapan di bidang
teknologi prasarana transportasi darat
2. Analisis
pelaksanaan,
perencanaan,
1. Teknologi
prasarana
monitoring, evaluasi program Teknologi
transportasi
Sistem dan Prasarana Transportasi
3. Aplikasi dan pengembangan material lokal
untuk konstruksi prasarana transportasi
yang ramah lingkungan
1. Simulasi dan modelling sistem konstruksi
prasarana transportasi
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2. Sistem
prasarana
transportasi

konstruksi 2. Pengembangan dan perencanaan sistem
dan
konstruksi jembatan dan jalan yang efisien
dan mempunyai durabilitas yang panjang

1. Analisis penerapan kebijakan sistem dan
prasarana transportasi perkotaan dan
Riset dasar pendukung
3. Kajian kebijakan, sosial
pedesaan
teknologi
dan
sistem
dan ekonomi transportasi
transportasi
2. Kajian dan aplikasi manajemen dan
rekayasa lalulintas perkotaan
4. Intelligent transportation Manajemen transportasi
system
perkotaan/urban

1. Aplikasi dan pengembangan IoT untuk
sistem transportasi cerdas, berkelanjutan
dan humanis diperkotaan
2. Penerapan IoT pada sistem perparkiran
1. Pengembangan IoT untuk smart grid power
system
2. Pengembangan IoT untuk otomasi gedung
dan perumahan

5.

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

1. Pengembangan
Infrastruktur TIK

3. Pengembangan IoT untuk pengelolaan
industri, lingkungan, kesehatan, transpotasi
1. Telekomunikasi berbasis
dan supply logistik
internet protocol (IP) dan
4. Pengembangan IoT untuk EBT, pertanian,
Internet of things
perikanan dan perternakan
5. Pengembangan Aplikasi Multimedia dan
serious game berbasis content dengan
memanfaatkan teknologi Virtual Reality,
Artificial Intelligence dan Augmented
Reality
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6. Pengembangan Konten dan Pengolahan
Data Geospasial, Teknologi Big Data untuk
berbagai Sektor
7. Pengembangan TIK berbasis kesehatan
antara lain : EHR (Electronic Health
Records), Watermarking on medical data,
Sistem prediksi pola penyebaran penyakit,
Intelligent wireless body area network,
Multisignal medical monitoring system,
Aplikasi fasilitas dan data kesehatan
berbasis GIS.
8. Pengembangan
Teknologi
piranti
pendukung partisipasi perempuan, anak,
kelompok berkebutuhan khusus, serta
keamanan penggunaan informasi berbasis
TIK.
Pengembangan jaringan sensor nirkabel untuk
2. Pengembangan jaringan
pendeteksian kebencanaan longsor, gunung
sensor
meletus, banjir, gempa dan tsunami

2. Pengembangan
sistem/platform berbasis
Open Source

1. Sistem
TIK
Government.

Pengembangan TIK untuk e-budgeting, ee- procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, econtrolling dan e-health untuk menunjang
pelayanan pemerintah daerah

2. Sistem TIK e-Bussiness.

6.

Kebencanaan

Pengembangan e-commerce dan Framework
Penunjang
Industri
Kreatif
untuk
meningkatkan daya saing UMKM binaaan
1. Studi pemetaan dan mitigasi karakterisasi
bencana hidrometerologi pada suatu
wilayah
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1. Teknologi
dan
manajemen
bencana
hidrometeorologi

2. Teknologi
dan
manajemen
bencana
alam:
gempa
bumi,
tsunami, banjir bandang,
tanah
longsor,
kekeringan (kemarau),
gunung meletus.

3. Teknologi
dan
manajemen lingkungan

1. Mitigasi
pengurangan
risiko
bencana
hidrometeorologi.

2. Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana hidrometeorologi
3. Pengembangan model sistem informasi
geografis bencana hidrometerologi

2. Teknologi dan aplikasi Pengembangan IoT berbasis aplikasi sosial
digital dalam manajemen media sistem deteksi dini kebencanaan
bencana hidrometerologi. hidrometerologi
1. Pengembangan
model
Pengembangan IoT berbasis aplikasi sosial
dan sistem informasi
media sistem deteksi dini kebencanaan
mitigasi bencana.

2. Pemetaan
bencana
sebagai informasi tata
ruang wilayah dan design
bangunan.

1. Eskplorasi
lingkungan

ramah

1. Pemetaan mikrozonasi wilayah terdampak
dan beresiko kebencanaan
2. Studi penataan ruang kawasan rawan
bencana untuk meminimalisasi dampak
kebencanaan
3. Design dan modelling sistem konstruksi
bangunan dengan mempertimbangkan
impact kebencanaan (gempa dan banjir)
1. Aplikasi green teknologi pakan ternak dari
limbah pasar dan rumah tangga dengan
kandungan protein tinggi.
2. Pemanfaatan limbah kulit buah sebagai
bahan pembersih ramah lingkungan
sebagai bahan baku pembuatan detergen,
pembersih lantai dan pencuci piring
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3. Analisis Kelayakan Kualitas Air Minum Isi
Ulang dari Depot Air Minum Isi Ulang
(DAMIU)

2. Manajemen
limbah
berbahaya dan beracun.

3. Teknologi pengolahan
limbah padat, cair dan
gas.

1. Kajian dan analisis pengelolaan limbah B3
hasil pertambangan, rumah sakit dan
industri
2. Analisis dan penerapan sistem manajemen
limbah hasil usaha UMKM dan
perbengkelan
1. Aplikasi Membran Geopolymer Berbasis
Metakaolin untuk Penjernihan Air Sungai
2. Rekayasa teknik Pemanfaatan ampas
limbah sisa produksi kopi untuk bahan
particle board, dan produk pengharum
ruangan.
1. Kajian kerentanan bahaya sosial pasca
musibah bencana alam (gempa, banjir, dsb)

4. Bencana sosial

Bahaya, kerentanan dan
risiko
bencana
sosial
(termasuk kerusakan sosial).

5. Mitigasi berkelanjutan
terhadap bencana alam

1. Penilaian cerdas terhadap
fasilitas umum yang/telah

2. Identifikasi tingkatan kerentanan sosial dan
ekonomi masyarakat perkotaan
3. Kajian dan pemetaan tingkat kerentanan
sosial dan ekonomi masyarakat serta solusi
penanganan jangka pendek, menengah dan
jangka panjang
1. Analisis kelayakan terhadap fasilitas publik
pasca terjadi bencana (gempa, banjir,
longsor, dll) .
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terbangun
(smart
assessment on existing
public facilities).
2. Kesiapsiagaan
masyarakat menghadapi
bencana alam.

1. Tatakelola
pemerintahan

dan

7.

1. Analisis dan kajian tingkat kesiapsiagaan
masyarakat dalam menghadapi bencana
alam (gempa, banjir, longsor, dll)
2. Pemberdayaan
masyarakat
dalam
kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
1. Kajian
dan
pemodelan
tatakelola
administrasi sistem pemerintahan yang
baik
2. Inovasi tatakelola kekuangan pemerintahan
desa dan UMKM binaan

1. Pembangunan
dan
penguatan sosial budaya
2. Demokrasi, politik, dan
pemilihan umum

Sosial Humaniora –
Seni
Budaya
–
Pendidikan

2. Pengujian performance kelayakan fasilitas
publik sesuai dengan standar yang berlaku.

1. Kajian terhadap instrumen – instrumen
sistem pemilu
2. Kajian dampak pemilu terhadap sendi –
sendi kehidupan dan tatanan sosial
masyarakat
1. Membangun kemandirian dan kedaulatan
pangan untuk masyarakat pedesaan

2. Penguatan modal sosial

1. Pengentasan kemiskinan
dan kemandirian pangan.

2. Pengembangan kapasitas (SDM dan Ipteks)
masyarakat
dalam
mendukung
kemandirian pangan
3. Pengembangan program peningkatan
keahlian pemuda pengangguran dipedesaan
melalui jalinan kerjasama
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2. Rekayasa sosial dan
pengembangan pedesaan

1. Rekayasa dalam bidang sosial, budaya,
seni, sistem pemerintahan dan ekonomi
pedesaan
2. Pengembangan
usaha
pada
sektor
agribisnis,
peternakan,
perikanan,
pariwisata, kuliner, kerajinan pedesaan
1. Pengembangan
dan
pemberdayaan
kelompok UMKM dalam mendukung
ketahanan sosial masyarakat

1. Kewirausahaan,
koperasi, dan UMKM.

3. Ekonomi dan
daya manusia

2. Pengembangan kreatifitas dan inovasi
usaha kecil dan menengah
3. Program
pengembangan
SDM
kewirausahaan dan koperasi dengan sistem
syariah/islam
4. Pembangunan ekonomi dan penanggulan
kemiskinan dan ekonomi syariah/islam

sumber

1. Pengembangan model gampong cerdas
(smart village) dengan menggunakan basis
IoT dan TIK
2. Seni-budaya pendukung
pariwisata.

2. Pengelolaan sampah perkotaan dengan
menggunakan sistem berbasis IoT
3. Strategi komunikasi dan informasi berbasis
IoT untuk peningkatan seni budaya daerah
4. Pengembangan aksesoris, souvenir dan
kuliner untuk mendukung pariwisata
1. Tata kelola perusahaan dan keuangan
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3. Sumber daya manusia
dalam lingkup organisasi
industri

2. Pengembangan sistem informasi industri
dan pengelolaan manajemen
3. Pengembangan
auditing

bidang

akuntansi

1. Peningkatan
kualitas
Manajemen program penguatan
guru dalam penguatan
tenaga pendidikan pada sekolah
pendidikan karakter
4. Seni,
identitas,
kebudayaan, dan karakter
bangsa

dan

karakter

2. Kurikulum pendidikan
Pengembangan model kurikulum berbasis
karakter
berbasis
penguatan pendidikan karakter
kearifan lokal
3. Jejaring
kemitraan
lembaga penyelenggara
pendidikan

1. Teknologi
pendidikan
dan pembelajaran
5. Pendidikan
2. Manajemen pendidikan

1. Pengembangan
strategis
kemitraan
lembaga pendidikan formal dengan mitra
non pendidikan formal
2. Pengembangan jejaring kemitraan berbasis
IoT
1. Pengembangan teknologi dan
pendidikan dalam pembelajaran

media

2. Program peningkatan kapasitas SDM
tenaga pendidikan mendukung sekolah
berbasis kompetensi
2. Penguatan sumber daya manuasia dalam
sistem manajemen pendidikan
3. Pengembangan
kompetensi

pendidikan

berbasis
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BAB 2 LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA

2.1

Visi
Visi Politeknik Negeri Lhokseumawe

Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi yang mandiri
dan unggul di tingkat global pada Tahun 2024.
Visi P3M Politeknik Pegeri Lhokseumawe
Menjadikan P3M sebagai pusat pengembangan penelitian yang kontekstual, baik bersifat
dasar maupun terapan yang bermutu dan mandiri
2.2

Misi

2.2.1

Misi Politeknik Pegeri Lhokseumawe

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dengan penguatan keterampilan
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi
inovatif
3. Meningkatkan peran serta PNL dalam merespon isu global dengan memperhatikan
kearifan lokal
4. Menyelenggarakan sistem pengelolaan tridharma perguruan tinggi dengan prinsip tata
kelola yang baik
2.2.2 Misi P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe
1.

Mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban dosen dalam penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat.

2.

Mengatur pelaksanaan tata cara pengajuan usulan penelitian dan pengabdian lepada
masyarakat.

3.

Mengatur pelaksanaan periode pengajuan usulan dan mengevaluasi penelitian dan
pengabdian lepada masyarakat.

4.

Mengatur pelaksanaan format dan sistematika usulan penelitian dan pengabdian lepada
masyarakat.

5.

Mengatur pelaksanaan pemantauan penelitain dan pengabdian lepada masyarakat yang
dilakukan oleh dosen.

6.

Mengatur pelaksanaan seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
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2.3

Tujuan
Tujuan Politeknik Negeri Lhokseumawe

1.

Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang vokasi berstandar kompetensi
nasional, internasional dan berdaya saing global serta bertaqwa kepada Allah SWT

2.

Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan bertaqwa kepada Allah SWT.

3.

Menjadikan PNL sebagai pusat pengembangan kompetensi vokasi yang bersertifikasi
nasional dan internasional

4.

Menghasilkan penelitian terapan dan implementasi untuk peningkatan kualitas
masyarakat.

5.

Menjadikan PNL sebagai pusat layanan industriyang bermutu dan efisien
Tujuan P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe

1.

Menyelenggarakan kegiatan kajian dan pengembangan social ekonomi Indonesia yang
berkualitas.

2.

Mengembangkan kerja sama pengkajian dan pengembangan pembangunan sosial
ekonomi yang berkesinambungan dengan berbagai pihak.

3.

Mengembangkan kemampuan lembaga dan tenaga ahli dalam pengkajian dan
pengembangan pembangunan sosial ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Aceh.

2.4

Analisa Kondisi Saat Ini

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban
sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian
merujuk kepada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan
tinggi, peraturan tersebut menggantikan permenristek dikti No. 44 tahun 2015. Dalam
Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang standar nasional pendidikan tinggi
diatur beberapa standar, standar penelitian sebagaimana pada uraian berikut:
a. Standar hasil penelitian: merupakan kriteria minimal penelitian yang berkaitan dengan
mutu, yaitu semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah
ilmiah dan metode yang sistematis.
b. Standar isi: merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi yang
dilaksanakan
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c. Standar Proses penelitian:

merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan, proses penelitian yang dilaksanakan harus memenuhi
kaidah ilmiah dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
d. Standar penilaian penelitian: merupakan kriteria minimal tentang kriteria penilaian
terhadap proses pelaksanaan penelitian. Kriteria penilaian harus memenuhu prinsip
edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
e. Standar peneliti penelitian: merupakan kriteria minimal dari pelaksana penelitian,
yaitu kemampuan minimal menguasai metodologi sesuai dengan bidang yang
dilaksanakan dan objek yang menjadi fokus.
f. Standar sarana dan prasarana penelitian: merupakan kriteria minimal sarana dan
prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam
rangka memenuhi hasil Penelitian.
g. Standar pengelolaan penelitian: merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,
pelaaksaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian: merupakan kriteria minimal sumber
dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan, terkait dengan pendanaan penelitian,
Perguruan Tinggi berkewajiban menyediakan dana penelitian yang bersumber dari
institusi.
Politeknik Negeri Lhokseumawe yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, sesuai dengan
Visi dan Misinya terus berusaha untuk memperbaiki diri guna meningkatkan mutu penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Peningkatan mutu penelitian perlu didukung oleh iklim
akademik yang kondusif dan upaya-upaya peningkanan mutu sumber daya peneliti.
Politeknik Negeri Lhokseumawe saat ini melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (P3M) melaksanakan kegiatan penelitian dengan sumber pendanaan dari unsur
eksternal dan internal lembaga PNL. Kegiatan penelitian dengan sumber dana dari unsur
eksternal meliputi pendanaan dari Kemendikbud Ristek melalui aplikasi simlitabmas,
Kemenkue melalui program Rispro LPDP, skema kerjasama dengan Pemerindah Daerah dan
BUMN. Program penelitian yang diselenggarakan oleh Kemendikbud Ristek dan Kemenkue
merupakan hibah kompetitif. Skema hibah penelitian dari Kemendikbud Ristek terbagi
dalam tiga kategori yaitu: Penelitian Kompetitif Nasional, Penelitian Desentralisasi, dan
Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut.
A. Kategori Penelitian Kompetitif Nasional
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1. Skema Penelitian Dasar (PD)
2. Skema Penelitian Terapan (PT)
3. Skema Penelitian Pengembangan (PP)
4. Skema Penelitian Dosen Pemula (PDP)
5. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
6. Skema Penelitian Pascasarjana (PPS)
B. Kategori Penelitian Desentralisasi
1. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
2. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
3. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)
C. Kategori Penelitian Penugasan
1. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
2. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
3. Skema World Class Research (WCR) Seluruh skema penelitian di atas diarahkan
mengacu pada sepuluh bidang fokus, tema riset, dan topik riset prioritas.
Penelitian yang di danai oleh institusi terdiri dari penelitian dasar dan penelitian terapan,
sementara pengabdian kepada masyarakat terdiri dari skema pengabdian kepada masyarakat
dan Desa Binaan. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana DIPA PNL setiap
tahun secara rutin diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh dosen dan tenaga kependidikan
(pranata laboratorium kependidikan) yang ada di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
Politeknik Negeri Lhokseumawe juga melakukan kerja sama dalam bidang penelitian
dengan Pemerintah Daerah, industri dan BUMN. Perkembangan jumlah penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat dari yang lolos untuk didanai sangat berfluktuasi jumlah
proposal lolos maupun jumlah rupiah pendanaan, terutama untuk skema penelitian dan PKM
yang didanai oleh Kementerian.
Riwayat perkembangan penelitian dan pengabdian
Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni (ipteks) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu
kehidupan. Untuk mengantisipasi dan menyerasikannya, dalam penyusunan program
kegiatan P3M senantiasa mengacu pada UU No.3 Tahun 2020 tentang Sistem Pendidikan
Nasiona,

dengan

tegas

menyatakan

bahwa

perguruan

tinggi

berkewajiban

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping melaksanakan
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pendidikan dan pengajaran. PNL yang menyelenggarakan pendidikan vokasi, sesuai dengan
Visi dan Misinya terus berusaha untuk memperbaiki diri guna meningkatkan kualitas SDM
dalam menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas dan beradab.
Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian tersebut, PNL dituntut untuk memiliki
dosen yang kompeten serta mampu menyusun proposal, melaksanakan penelitian,
mendesiminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai bentuk
kekayaan intelektual. Penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip
akuntabel, jaminan mutu dan transparan. Dalam upaya untuk memanfaatkan hasil penelitian,
P3M PNL terus berusaha meningkatkan publikasi hasil penelitian melului jurnal ilmiah
bereputasi/terakreditasi baik dalam maupun luar negeri. Disamping itu, jalur perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara profesional akan terus didorong, agar hasil – hasil
penelitian PNL bisa mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Berbagai kiprah dan
kegiatan P3M PNL akan terus selalu dalam bingkai kerjasama dan sinergi dengan unit – unit
internal lainnya dalam rangka bahu membahu untuk mengejawantahkan visi dan misi
lembaga. Kemajuan dan perkembangan unit terkait lain menuntut keharusan P3M
menyesuaikan diri atau bahkan dapat lebih baik lagi, sehingga dapat mengakomodir kegiatan
unit lain dengan efektif dan efisien.
Perkembangan Penelitian di PNL cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas
maupun kualitas dari luaran yang dihasilkan. Data perkembangan penelitian ini berpengaruh
terhadap jenjang pendidikan sehingga bermuara pada jumlah proposal yang diterima dari
sumber pembiayan dana DIPA PNL dan Kementerian. Jumlah judul penelitian Dosen PNL
yang didanai dari sumber dana DIPA PNL dan Kementerian melalui sistem kompetisi
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.1.
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Gambar 2.1 Jumlah Judul Penelitian Yang Lulus Dari Sumber Dana DIPA dan
Kementerian
Penelitian yang didanai dengan sumber dana DIPA dari tahun 2016-2020, menunjukkan
terjadinya peningkatan jumlah judul penelitian yang didanai oleh sumber DIPA dalam 5
tahun terakhir, hal ini disebabkan oleh alokasi pendanaan penelitian dari institusi meningkat,
minat dosen untuk melakukan tri darma PT meningkat terhadap penelitian. Sementara
penelitian bertaraf nasional, khususnya dari skim penelitian dana kemeterian berfluktuasi
dalam 5 tahun terakhir. Puncaknya terjadi pada tahun 2018, dengan jumlah judul yang
didanai sebanyak 42 buah. Tahun 2019 dan 2020 mulai terjadi penurunan yang signifikan
terhadap jumlah judul penelitian yang didanai, hal ini terjadi karena akhir tahun 2019 sampai
2020 merebaknya pandemi Covid-19 sehingga pemerintah mengalihkan dana penelitian dan
pengabdian untuk bidang kesehatan, sehingga jumlah proposal yang didanai juga berkurang.
Kompetisi untuk memenangkan hibah nasional harus memenuhi kriteria yang sudah
ditetapkan kementerian. Semangat dosen PNL untuk mengajukan proposal dari tahun ke
tahun terus meningkat terlihat dari jumlah dosen yang mengajukan proposal dalam 5 tahun
terakhir. Hal ini dipicu oleh banyaknya sosialisasi/pelatihan yang dilakukan oleh P3M pada
tahun 2017 menggunakan nara sumber internal dan eksternal PNL. Hal lainnya adalah
banyaknya dosen PNL yang sudah mencapai pendidikan strata S2, S3 dan mendapatkan
sertifikasi dosen (serdos). Jumlah dana penelitian dengan sumber dana DIPA dan
kementerian dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar 2.2. Gambar 2.2 menyajikan
dana penelitian per tahun dati tahun 2016-2020, terlihat bahwa dana penelitian sumber DIPA
PNL berfluktuasi, tetapi terjadi peningkatan pada tahun 2020. Sementara untuk sumber dana
Kementerian juga berfluktuasi, pada tahun 2016-2018 cenderung meningkat, tetapi
mengalami penurunan pada tahun 2019-2020. Hal ini terjadi karena menurunnya jumlah
anggaran penelitian yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang terjadi akhir tahun
2019 sampai saat ini. Sehingga pemerintah mengalokasikan sebahagian besar dana
penelitian untuk penanganan Covid-19.
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Gambar 2.2 Jumlah dana penelitian dengan sumber dana DIPA PNL
dan Kementerian tahun 2016-2020
Potensi yang dimiliki di bidang penelitian
A.

Potensi di bidang SDM

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kompetensi dari sumber daya manusia yang ada.
Potensi SDM PNL tahun 2020 berjumlah 480 orang, terbagi sesuai fungsinya sebagai dosen
sebanyak 264 orang. Program pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan oleh
Politeknik Negeri Lhokseumawe masih belum tersistem dengan baik, sehingga program
pengembangan sumberdaya manusia belum secara berkesinambungan. Dilihat dari beban
kerja, jumlah jam mangajar dosen juga secara rata-rata tinggi. Sehingga menyita waktu yang
cukup banyak untuk kegiatan mengajar, dan dosen kekurangan waktu untuk melakukan
kegiatan tridarma lainnya. Disamping memberdayakan dosen tetap, Politeknik Negeri juga
menggunakan dosen luar institusi atau dosen profesional yang berasal dari industri sebanyak
11 orang dosen.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Teknik Sipil Teknik Mesin Teknik Kimia

Teknik
Elektro

Tata Niaga
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Gambar 2.3. Kualifikasi Dosen bergelar Doktor per jurusan
di Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jumlah dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan kualitas akademik dengan
gelar S3 berjumlah 34 orang dan bergelar master 264 orang dosen yang telah diselesaikan
seperti pada Gambar 2.4 berikut

11%

89%

S3

S2

Gambar 2.4. Jumlah dosen PNL berdasarkan kualitas akademik tahun 2021

19%

4%

33%

Lektor Kepala
Lektor

44%

Asisten Ahli
Tenaga Pengajar

Gambar 2.5. Jumlah Dosen PNL berdasarkan jabatan akademik tahun 2021
Dalam proses pengajuan dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian di PNL

dan

administrasi kampus, PNL diperkuat oleh 181 tenaga kependidikan dengan kualifikasi
akademik yang bervariasi sesuai dengan bidang dan beban yang diembannya, yaitu mulai
dari SMP, SMA, D3, D4, sampai S2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.6.
diperkuat oleh 181 tenaga kependidikan dengan kualifikasi akademik yang bervariasi sesuai
dengan bidang dan beban yang diembannya, yaitu mulai dari SMP, SMA, D3, D4, sampai
S2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2.6.
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a. Jumlah
b. Persentase
Gambar 2.7 Komposisi kualifikasi akademik tenaga kependidikan (2021)
Beberapa permasalahan bidang sumber daya manusia terkait dengan kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat yang dihadapi oleh Pusat penelitian dan Pengabdian kepada
masyarakat adalah:
•

Budaya dan minat meneliti dan penerapan ipteks masih rendah

•

Hasil penelitian dan penerapan ipteks yang dilaksanakan belum banyak yang dapat
dikomersilkan, belum terjadi hilirisasi hasil penelitian dan penerapan ipteks.

•

Kemampuan dosen dan PLP dalam membuat proposal penelitian dan pengabdian
masih kurang, terutama skema yang didanai oleh dana dari kementerian.

•

Kemampuan dosen dan PLP dalam menulis artikel ilmiah masih rendah, kemampuan
bahasa ingris juga masih rendah

•

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan penerapan ipteks masih
rendah

•

Masih rendahnya minat untuk mengajukan paten dan hak cipta atau hak kekayaan
intelektual lainnya terhadap hasil penelitian dan penerapan ipteks.

B.

Potensi di Bidang Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di PNL sangat mendukung kegiatan pelaksanaan penelitian.
Prasarana ini terdiri dari prasarana utama/pendukung dan laboratorium seperti yang
dijelaskan pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1. Laboratorium di lingkungan PNL.
No

Jurusan

1

Teknik Kimia (TK)

2

Teknik Sipil (TS)

3.

Teknik Mesin ™

4.

Teknik Elektro (TE)

Laboratorium
1. Lab. Kimia Dasar dan Kimia Analisis
2. Lab. Satuan Proses dan Kimia Terapan
3. Lab. Komputasi dan Pengendalian Proses
4. Lab. Satuan Operasi dan Bio Teknologi Kimia
5. Lab. Pengolahan Air dan Limbah
6. Lab. Pilot Plant-Teaching Factory dan Perawatan
7. Lab. Satuan Operasi MIGAS dan simulasi Drilling
8. Lab. Lapangan Industri MIGAS
9. Lab. Lapangan industry kimia dan Oleokimia
10. Lab. Pengujian
1. Lab. Mekanika Tanah
2. Lab. Bahan
3. Lab. Struktur
4. Lab. Komputer
5. Lab. Teknologi Beton
6. Lab. Jalan Raya
7. Lab. Hidraulika
8. Lab. Geodesi
9. Lab. Teknologi Kayu dan Plumbing
1. Lab. CNC/CAD/CAM/MTS
2. Lab. Otomotif
3. Lab. Perawatan
4. Lab. Perancangan
5. Lab. Produksi dan Permesinan
6. Lab. Uji material
7. Lab. Pengelasan dan Fabrikasi Logam
8. Lab. Mesin Hidrolik dan Tribologi
9. Lab. Elektroplating
10. Lab. Otomasi
11. Lab. Metrologi Industri dan Kontrol kualitas
12. Lab. NDT
1. Lab. Elektronika Digital
2. Lab. Proteksi dan Distribusi
3. Lab. Pengukuran Listrik
4. Lab. Mesin-mesin Listrik dan ELDA
5. Lab. Pemrograman Dasar dan Pemodelan Simulasi
6. Lab. Desain dan Fabrikasi Elektronika
7. Lab. HF dan Propagasi
8. Lab. Sinyal dan Sistem
9. Lab. Microprocessor dan Interface

28

5.

6.

10. Lab. Jaringan Komputer
11. Lab. Jaringan Telekomunikasi
12. Lab. Kendali Proses Industri
13. Lab. Pembangkit
14. Lab. Teknologi Mekanik & Instalasi Listrik Rumah
15. Lab. Teknologi Elektronika
16. Lab. Teknologi Perawatan dan Tegangan Menengah
17. Lab. Transmisi
18. Lab. Elektronika analog
19. Lab. Telemetri
20. Lab. Sistem Robotik
21. Lab. Teknologi Instalasi Gedung dan Mesin Listrik
22. Lab. Pengukuran berbasis multimedia
23. Lab. Instrumentasi dan Sistem Kendali
Teknologi Informatika 1. Lab. Rekayasa Data dan Intelegensi Terapan
dan Komputer (TIK)
2. Lab. Telematika
3. Lab. Jaringan Multimedia
4. Lab. Internet of Things
5. Lab. Rekayasa Sistem dan Software
6. Lab. Robot Process Automation
7. Lab. Sistem Operasi dan Sistem Komputer
8. Lab. Keamanan Jaringan Cloud computing
Tata Niaga (TN)
1. Lab. Akuntansi Manual
2. Lab. Pengetikan
3. Lab. Perkantoran
4. Lab. Komputer
5. Lab. Bank Mini Syariah
6. Lab. Perpajakan dan Akuntansi Pajak
7. Lab. Simulasi Bisnis
8. Lab. Statistika dan Komputasi
9. Lab. Akuntansi Komputer
10. Lab. Pemasaran
11. Lab. Microfinance
12. Lab. Bank Konvensional
13. Lab. Anggaran dan Biaya

Permasalahan yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana adalah:
•

belum tersedia ruang untuk pameran untuk luaran hasil penelitian dan penerapan
ipteks

•

pemanfaatan laboratorium untuk kegiatan penelitian dan penerapan ipteks masih
belum optimal
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C.

Potensi di Bidang Organisasi Manajemen

Kepala P3M membawahi 3 buah departemen antara lain : departemen penelitian, pengabdian
dan Inovasi. Dibawah Departemen Inovasi membawahi 2 buah koordinator, yaitu Sentra
HAKI dan Inovasi Bisnis. Semua bagian ini dibantu oleh tenaga administrasi. Struktur P3M
Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 2.8.
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Kepala
Dr. Edi Majuar, ST, M.Eng.Sc

Departemen Penelitian
Ketua
Dr. Musbar, ST., MT

Departemen PKM
Ketua
Dr. Busra, SE., M.Si, Ak

Tenaga Administrasi
Andi Deo Saputra, SE, M.Si

Tenaga Administrasi
Harzukil, ST

Tenaga Administrasi
Marliah
H. Mukhtar, S.Sos

Departemen Inovasi
Ketua
Dr. Musbar, ST., MT

Koordinator Sentra HAKI
Ketua
Dr. Nelly Safitri, SST, M.Eng.Sc

Departemen Inkubator Bisnis
Ketua
Elwina, ST., MT

Tenaga Administrasi
Sarjani, AMd

Gambar 2.8 Struktur organisasi P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe
D.

Potensi di bidang Pendanaan

Untuk pembiayaan operasional P3M PNL sebagai salah satu institusi perguruan tinggi
pemerintah hampir seluruhnya bersumber dari Pemerintah yang bersumber dari DIPA dan
BOPTN. Adanya jaminan keberlangsungan pembiayaan dari pemerintah ini memudahkan
P3MNL dalam melakukan program pengembangan untuk menghadapi tantangan perguruan
tinggi di masa yang akan datang. Penetapan rencana kegiatan dan kinerja anggaran P3M
bergantung dari anggaran yang ditetapkan PNL pada tahun 2019 yang telah selesai
dilaksanakan, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih terdapat hambatan-hambatan dan
kelemahan-kelemahan yang harus terus diperbaiki baik secara pekerjaan fisik maupun
pengalokasian anggaran, sehingga realisasi pekerjaan dan anggaran dapat efektif dan efisien
dalam pelaksanaannya di tahun-tahun mendatang. Adapun penggunaan dana untuk Tahun
2019 dapat dilihat dalam Tabel 2.2.
Beberapa permasalahan dibidang pendanaan terkait dengan penelitian dan penerapan ipteks
adalah

30

• Alokasi dana untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari dana institusi
masih sangat kecil. Hal ini mengakibatkan minat dosen untuk mengajukan proposal
penelitian dan pengabdian. Alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan penelitian dan
pengabdian menyebabkan kinerja penelitian dan pengabdian juga menjadi rendah.
• Persaingan yang cukup ketat dalam mendapatkan dana hibah penelitian dan penerapan
ipteks dari pusat menyebabkan jumlah hibah yang dimenangkan setiap tahun relatif kecil.
• Penelitian dan penerapan ipteks yang dilakukan masih mengandalkan dana dari institusi
atau DIPA PNL.
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Selama 3 tahun terakhir

E.

Bidang Kerjasama
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Kerjasama penelitian antara Politeknik Negeri Lhokseumawe dengan lembaga lain telah
dilaksanakan baik yang bersifat atau skala regional maupun nasionan. Beberapa kerjasama
dilakukan dengan industri dan perguruan tinggi di luar Propinsi Aceh. Namun demikian
masih banyak hal yang mesti dibenahi berkaitan dengan tindak lanjut yang lebih konkrit dari
kerjasama tersebut, khususnya yang berhubungan dengan Tridharma Perguruan Tinggi
Vokasi terutama yang terkait dengan penelitian. Kebanyakan kerjasama yang dilakukan
oleh institusi berkisar pada kerjasama bidang penelitian masih dalam bentuk MoU, masih
sedikit yang telah ditindak lanjuti dengan MoA, daftar kerjasama yang telah dilakukan
terkait dengan kegiatan penelitian ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut.
Tabel 2.3. Daftar Kerja sama penelitian dengan lembaga luar
No.

Lembaga Mitra
Kerjasama

1
1

2
Pt Ima Mountaz Sejahtera

2

Pt Ima Mountaz Sejahtera
Dengan Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Medan
Ypi Darussa'adah Aceh-Teknik
Mesin
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten Aceh Utara
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Aceh
UtaraGeopolymer
And
Green
Technology Research Center
Politeknik Negeri Lhokseumawe
Pemerintah Aceh
Politeknik Elektronik Negeri
Surabaya
Politeknik Negeri Bandung
Politeknik Negeri Medan
Politeknik Negeri Batam
PT. PLN (Persero)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(Pks)
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Lhokseumawe (Stie)

3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Tingkat
Internasional

3

Nasional

Wilayah/
Lokal

4

5
V
V

V
V

Bukti
Kerjasama

7
MoU Dan
MoA
MoU Dan
MoA
MoA
MoU Dan
MoA

V

MoU

V

MoU

V

MoU

V

MoU

V
V
V
V

MoU
MoU
MoU
MoU

V

MoU
V

MoU
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

Teknik Sipil-Pt Sumber Alam
Sejahtera
Universitas Abulyatama Aceh
Universitas Brawijaya
Universitas Negeri Malang
Universitas Sains Cut Nyak
Dhien
Universitas Sains Cut Nyak
Dhien-Teknik Sipil
Universitas Sains Cut Nyak
Dhien-Teknologi Informasi Dan
Kompuer
YPI Darussa'adah Aceh
Badan
Penelitian
Dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia
Kementerian
Komunikasi Dan Informatika
(Kominfo)
Perpustakaan Nasional Republik
Indonesia
Universitas Samudera
Universitas
Dr.
Soetomo
Surabaya
Dirjen Peneglolaan Pembiayaan
Dan Risiko Kemenkeu
Forum Human Capital Indonesia
(FHCI)

V

MoU

V
V

MoU
MoU
MoU

V

MoU

V

MoU

V

MoU

V

MoU

V

V

MoU

V

MoU
V

MoU

V

MoU

V

MoU

V

MoU

Permasalahan dalam penelitian dan penerapan ipteks terkait denga kerjasama adalah:
•

Kerjasama terkait penelitian dan penerapan ipteks masih minim, kerja sama yang
dilakukan masih sebatas MoU belum mengarah ke MoA

•

Kerjasama dengan lembaga penelitian dari perguruan tinggi lain baik dalam negeri
maupun luar negeri masih minim

•

Kegiatan penelitian dan penerapan iptek belum sepenuhnya mengacu pada kepentingan
industri dan dunia usaha

•

Sinergitas antara penelitii dan dunia industri belum berjalan maksimal

•

Kerjasama dengan industri terkait penelitian dan penerapan iptek masih minim

2.5

Capaian Penelitian dan Pengabdian

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) telah menyusun Rencana Strategis Penelitian
(Renstra Penelitian ) secara multi tahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta rencana (road
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map), payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
penelitian. Renstra Penelitian terdiri dari beberapa bidang unggulan yang mengarah pada
terbentuknya keunggulan penelitian di PNL. Untuk itu didalam Renstra penelitian dan
pengabdian ini telah disusun beberapa jenis penelitian dan pengabdian yang relevan.
Bidang potensi yang dimiliki sangat mempengaruhi capaian penelitian dan pengabdian.
Gambar 2.9 menunjukkan capaian luaran penelitian dan pengabdian.

Gambar 2.9 Luaran Hasil Penelitian dan Pengabian
Gambar 2.9 menampilkan luaran hasi penelitian dan pengabdian tahun 2016-2020. Pada
tahun 2016-2018,

menunjukkan

jumlah artikel proseding internasional meningkat

kemudian terus menurun sampai tahun 2020. Semetara itu jumlah artikel prosiding nasional
meningkat dalam empat tahun terakhir dan kemudian melandai di tahun 2020. Untuk artikel
jurnal nasional meningkat di tahun 2019 tetapi kemudian melandai di tahun 2020. Jumlah
jurnal internasional juga meningkat di tahun 2019 dan menurun di tahun 2020. Sementara
luaran Hak Kekayaan Intelektual terjadi sedikit peningkatan sampai tahun 2016. Pada tahun
2019 jumlah luaran jurnal nasional,prosiding nasional, jurnal internasional terjadi
peningkatan, seiring dengan banyaknya proposal penelitian dan pengabdian yang diterima
pada tahun 2018 dimana luarannya baru terbit di tahun 2019.
2.6

Analisis SWOT

Pelaksanaan evaluasi diri dilaksanakan melalui berapa tahapan, yaitu; pertama,
pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali data dari berbagai sumber sistem
informasi yang sudah dilaksanakan baik di tingkat lembaga PNL maupun di Jurusan serta
penggalian data dari para pengguna jasa layanan P3M PNL. Kedua, data yang telah
dikumpulkan selanjutnhya dianalisis, kemudian hasil analisis tersebut direview lagi secara
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bertingkat sehingga diperoleh sebuah gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman serta kemajuannya berdasarkan analisis SWOT tersebut. Dari hasil analisis dapat
diidentifikasi kekuatan, kelemahan dan akar permasalahannya kemudian digunakan sebagai
landasan untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dan
meningkatkan kekuatan dan kinerja lembaga.
Dokumen evaluasi diri menggambarkan kondisi terkini lembaga saat ini dan capaian kinerja
serta kendala-kendala, permasalahan dan akar permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian tujuan dari lembaga dan alternatif solusi yang akan dilakukan untuk mencapai
tujuan. Evaluasi diri dibuat secara sistematik untuk menghimpun dan mengolah data yang
tepat dengan melibatkan seluruh komponen lembaga (pengelola, dosen, tenaga
kependidikan, mahasiswa dan pengguna jasa lainnya) sehingga diharapkan mampu
menampilkan kondisi faktual lembaga yang nantinya dapat digunakan sebagai alat kontrol
dan perbaikan kinerja lembaga kedepannya. Dari aspek-aspek yang telah dianalisis
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4 dengan beberapa variable utama, yaitu; Sumber
daya manusia, sarana dan prasrana, organisasi dan manajemen, kerjasama, pendanaan dan
lokasi strategis.
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Tabel 2.4 Analisis SWOT Penelitian P3M PNL
Variabel
1. Sumber
Daya
Manusia

Kekuatan (Strength)
1. Jumlah,
kualitas
dan
kompetensi dan minat
meneliti sangat tinggi.
2. Sebanyak 91,2% jumlah
tenaga pendidik telah
memiliki sertifikasi dosen
dan dengan fungsional
lektor dan lektor kepala.
3. Sebanyak 34 dari 264
jumlah dosen (11,6%)
tenaga pendidik bergelar
akademik Doktor (S3).
4. Usia pendidik rata-rata
pada taraf yang sangat
proporsional dan potensial.
5. Kemampuan
rata-rata
menggunakan aplikasi dan
instrumentasi
hi-tech
cukup memadai.

Kelemahan (Weakness)

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)

1. Hilirisasi hasil penelitian 1. Kebutuhan
masyarakat 1. Peningkatan jumlah dan
masih sangat kurang.
berupa aplikasi, jasa dan
kualitas dari kompetitor
2. Hasil
produk
luaran
informasi terhadap hasil
dalam dan Luar negeri
penelitian seperti: artikel
luaran penelitian masih
dengan
kualifikasi
journal
nasional
dan
sangat tinggi.
kompetitif yang cukup
internasional
bereputasi, 2. Kesempatan peningkatan
baik.
HaKI, buku dan prototype
hubungan relasi dengan 2. Era
teknologi
dan
masih sangat kurang.
para stakeholders sangat
globalisasi
dengan
3. Program penguatan SDM
terbuka
persaingan yang makin
pada bidang riset masih 3. Kesempatan sinergi lintas
ketat,
mengharuskan
kurang.
batas dengan institusi
SDM PNL harus lebih
4. Pengerucutan topik kajian
pendidikan tinggi lainnya
tangguh.
unggulan belum optimal
baik dalam negeri dan luar 3. Tuntutan standar mutu
5. Literasi masih kurang.
negeri
masih
sangat
penelitian semakin tinggi,
6. Kolaborasi antar bidang
tinggi.
mengharuskan SDM PNL
keahlian dlm menghasilkan
harus
terus
sebuah produk penelitian
mengaktualisasi diri.
masih kurang.
4. Makin
meningkatnya
7. Hasil luaran penelitian masih
syarat kualifikasi peneliti
minim penghiliran yang
untuk
mengikuti
menumbuhkan
unsur
kompetisi
penelitian/
entrepreneurship.
pengabdian
secara
8. Beban jam mengajar dan
nasional,
khususnya
administrasi semakin tinggi
untuk skim yang berdana
menyebabkan pelaksanaan
besar
kegiatan tridarma PT pada
bidang penelitian menjadi
lemah.
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Variabel
2. Sarana dan
Prasarana

Variabel
3. Organisasi
dan
Manajemen

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weakness)

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)

1. Jumlah
sarana
dan 1. Banyak sarana dan prasarana 1. Resource sharing lintas 1. Kemajuan
dan
prasarana
pendukung
pendukun penelitian yang
bidang
masih
dapat
peningkatan
kegiatan
penelitian
belum dapat dioptimalkan
dioptimalkan.
pengembangan
sarana
memadai.
dikarenakan
faktor 2. Penguatan kreativitas dan
dan prasarana pada PT
2. Kebutuhan
peralatan
kekurangan SDM, sinergi
inovasi
yang
kompetitor menjadikan
laboratorium
untuk
sistem
perizinan
dan
memungkinkan
untuk
usaha yang dilakukan
kebutuhan pengujian dan
kolaborasi yang masih lemah.
mengatasi
hambatan
menjadi sangat berat.
workshop rancang bangun 2. Program upgrade peralatan
kekurangan sarana dan 2. Kemajuan
ilmu
masih
dalam
standar
pengujian terbaru dan sistem
prasarana.
pengetahuan
dan
memadai.
pendukung masih terkendala
teknologi secara global
3. Keberagaman
dengan biaya.
tidak
akan
dapat
laboratorium untuk sinergi 3. Beberapa
dana
hibah
diimbangi jika masih
penelitian
kolaborasi
penelitian
baik
dari
mengandalkan peralatan
sangat memadai.
Kementerian Negara maupun
seadanya dan masih
4. Ketersediaan jurnal yang
dari
kerjasama
konvensional.
bereputasi nasional yang
daerah/institusi tidak dapat
3. Teknologi tepat guna
terindeks SINTA
digunakan
utk
tidak lagi menjadi skala
mengembangkan sarana dan
prioritas yang dapat
sarana pendukung penelitian
diandalkan
dalam
4. Kemampuan SDM teknisi
meningkatkan daya saing
untuk pengunaan, reparasi
PT.
dan pemeliharaan pelaratan
masih kurang.
Kekuatan (Strength)
Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)
Ancaman (Threats)
1. Adanya pusat penelitian 1. Arah kebijakan riset lembaga 1. Fleksibilitas
dan 1. Dinamika
perubahan
dan pengabdian kepada
belum didefinisikan dengan
sinergitas
struktur
peraturan dan kebijakan
masyarakat (P3M) yang
tegas.
organisasi
P3M
dan
di tingkat nasional yang
melakukan
koordinasi
jalinan komunikasi yang
harus terus diupdate.
baik atas struktur dan
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2.
3.

4.

5.
6.

7.

Variabel
4. Kerjasama

kegiatan penelitian dari 2. Pembentukan
kelompokfungsinya memungkinkan 2. Program evaluasi dan
berbagai sumber dana.
kelompok bidang kajian riset
utk minimalisasi konflik.
sertifikasi untuk kenaikan
Adanya unit jaminan mutu
belum memadai.
2. Kelengkapan dari struktur
grade lembaga P3M.
Adanya departemen – 3. Dorongan untuk kolaborasi
organisasi lembaga PNL
departemen
pendukung
riset antar PT / Industri /
memungkinkan
untuk
luaran dan hilirisasi hasil
Pemda dan lembaga riset
pengembangan kapasitas
penelitian
(HKI
dan
lainnya
masih
perlu
dan fungsinya menjadi
Intekbis)
ditingkatkan.
lebih baik.
PNL telah mendapatkan
3. Peningkatan
sistem
akreditasi institusi dengan
aplikasi riset di lembaga
nilai B dan hampir seluruh
PNL
menjadikan
Prodi telah terakreditasi
akuntabilitas pengelolaan
dengan nilai B (baik).
riset lebih baik dan
Mempunyai
reviewer
transparan.
proposal
penelitian
bersertifikasi nasional.
Komitmen yang tinggi dari
pimpinan PNL untuk
penguatan dibidang riset
dan inovasi.
Komitmen
peningkatan
dan pengembangan PT
Vokasi dari Pemerintah
Pusat cukup tinggi.
Kekuatan (Strength)
Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)
Ancaman (Threats)

1. Sejarah kerjasama yang 1. Kontiniutas kerjasama dan 1. Peluang kerjasama dan 1. Reputasi PTN dan PTS
sudah
lama
dengan
kolaborasi masih kurang
kolaborasi riset dengan
kompetitor
terus
berbagai instansi dalam/
optimal, sustainability masih
industri,
Pemerintah
meningkat,
sehingga
luar negeri.
rendah.
daerah dan Pusat, antar
persaingan
kerjasama
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Variabel
5. Pendanaan

2. Meningkatnya
secara 2. Kolaborasi dan kemandirian
institusi PT masih sangat
riset dengan berbagai
kualitas dan kuantitas
riset masih kurang.
banyak.
sektor semakin ketat.
kerjasama dan kolaborasi 3. Bingkai kerjasama masih 2. Komitmen
pemerintah 2. Perkembangan
dunia
dibidang riset dengan
kurang sistemik.
daerah dalam menjalin
industri dikawasan masih
berbagai pihak dalam skala 4. Teknik dan kemampuan
kerjasama
dan
rendah.
komunikasi
serta
usaha
untuk
mendukung
kegiatan
riset
lokal dan nasional.
mencari
dan
membina
keberlanjutan
jejaring
kerjasama dibidang riset
masih kurang.
5. Legal
aspect
perlu
peningkatan.
Kekuatan (Strength)
Kelemahan (Weakness)
Peluang (Opportunity)
Ancaman (Threats)
1. Adanya sejumlah proposal 1. Alokasi dana pendamping 1. Peluang
untuk 1. Menurunnya
minat
penelitian
unggulan
masih kurang (masih kurang
mendapatkan hibah –
peneliti
dalam
kompetitif yang lulus
dari min. 10% dari anggaran
hibah riset dari berbagai
mengajukan
proposal
pendanaan
dari
alokasi
penelitian
dana
sektor masih terbuka
riset akibat anggaran yang
Kementerian.
Kementerian dan DIPA).
lebar.
minim sehingga luaran
2. Handal
dan 2. Alokasi pendanaan dari
yang dicapai berkualitas
berpengalaman
dalam
lembaga PNL cenderung
rendah.
pengelolaan
penelitian
stagnan, tidak ada komitmen
2. Tingginya
persaingan
tingkat nasional yang
yang kuat utk peningkatan
untuk kelulusan proposal
didanai dari Kemenristek
penelitian yang didanai
anggaran riset.
dan Grant (TPSDP, Due
dari kementerian.
Like,
Pemda
dan
Insdustri).
3. Komitmen ketersediaan
dana riset dari lembaga
yang terus ada disetiap
tahun anggaran.
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Variabel
6. Lokasi
Geografis

Kekuatan (Strength)

Kelemahan (Weakness)

Peluang (Opportunity)

Ancaman (Threats)

1. Berada pada kawasan 1. Berada di kota/kabupaten 1. Peluang dan peran serta 1. Hambatan pada program
KEK
sehingga mobilisasi dengan
dalam upaya mendukung
– program kolaborasi
2. Dikelilingi oleh beberapa
ibukota
propinsi
dan
pemerintah pusat dan
dengan berbagai pihak
PTN dan PTS
pemerintah pusat menjadi
daerah untuk peningkatan
diluar.
3. Berada pada jalur lintas
rendah.
ekonomi kawasan KEK 2. Gaung nama yang rendah
nasional sumatera
2. Kompetisi untuk merebut
terbuka lebar.
ditingkat propinsi dan
peluang kerjasama riset 2. Berada
pada
daerah
pemerintah daerah diluar
sangat tinggi.
dengan
tingkat
kawasan
kemiskinan yang cukup
tinggi, sehingga hilirisasi
kegiatan
riset
untuk
mendukung
penguatan
ekonomi
masyarakat
dikawasan sangat terbuka.
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BAB 3 GARIS BESAR RENSTRA P3M PNL

Uraian garis besar Renstra P3M PNL terdiri dalam dua bagian: pertama; tujuan dan sasaran
pelaksanaan, dan kedua; strategi dan kebijakan unit kerja. Tujuan dan sasaran merupakan
hal – hal untuk mencapai visi P3M yang telah ditetapkan. Sasaran dirumuskan dengan
mempertimbangkan hasil analisis evaluasi diri SWOT. Strategi dan kebijakan P3M tercakup
didalamnya uraian tentang 1. Peta strategi pengembangan unit kerja 2. Formulasi strategi
pengembangan berdasarkan hasil analisis evaluasi diri SWOT.
3.1

Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

Penyusunan Renstra Politeknik Negeri Lhokseumawe periode 2021 – 2025 bertujuan
memberikan arah dan pedoman bagi terlaksananya kegiatan penelitian yang terencana,
terarah, efektif dan efisien untuk mencapai goals sebagaimana diharapkan dalam tujuan riset
nasional yaitu pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dijawantahkan dalam kebijakan riset nasional. Kegiatan riset akan menitikberatkan pada
sektor – sektor riset unggulan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya secara
komprehensif termasuk didalamnya SDM pelaku riset (dosen, mahasiswa, tenaga
kependidikan), pendanaan yang mendukung kegiatan riset, sarana dan prasana pendukung
riset (laboratorium, referensi – referensi terbaru dan mutakhir). Kolaborasi dari semua
sumber daya tersebut akan menciptakan iklim kegiatan riset yang kondusif sehingga akan
melahirkan karya – karya yang inovatif yang pada akhirnya bermuara pada penciptaan
produk – produk baik barang maupun jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan
bagi kalangan peneliti dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan nasional dalam rangka
meningkatkan daya saing dan mendukung pembangunan nasional. Renstra PNL diharapkan
dapat berfungsi sebagai acuan konsep pemikiran dalam merumuskan berbagai strategi
pelaksanaan dan pencapaian penelitian yang lebih fokus dan terarah sesuai dengan konsep
yang telah direncakanan. Renstra PNL 2021 – 2025 direncanakan dengan konsep yang
terintegrasi antara pelaku riset dan sarana dan prasarana pendukung, sehingga riset unggulan
yang direncanakan akan dapat dilaksanakan dengan tingkat ketercapaian hasil yang sangat
baik. Pencapaian hasil riset yang dilakukan akan dilakukan evaluasi melalui analisis
terhadap indikator kinerja sebagaimana yang disyaratkan, dan yang dituju dalam 5 tahun
kedepan.
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Dalam pelaksanaan program – program kegiatan utama dan kegiatan pendukung riset di
bawah kewenangan lembaga P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe akan melakukan
kerjasama dan kolaborasi antar unit/lembaga meliputi unsur Pimpinan, lembaga/unit, unit
penjaminan mutu, pusat – pusat kajian riset di Jurusan dan Laboratorium sehingga
diharapkan peran aktif keseluruhan sumber daya yang dimiliki institusi dalam melakukan
berbagai kegiatan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan publikasi. Sesuai
dengan pedoman penyusunan Renstra pendidikan tinggi (Dikti), sasaran merupakan hal-hal
untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan
Evaluasi Diri dan analisis SWOT. Adapun sasaran pelaksanaan Renstra P3M PNL secara
garis besar dijabarkan sebagai berikut:
1.

Manajemen Riset
Penguatan terhadap sistem manajemen dan informasi riset dengan berlandaskan azas
transparancy dan good governance.

2.

Sumber Daya
Penguatan terhadap sumber daya meliputi: pertama, penguatan terhadap sumber daya
peneliti yang meliputi Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Pendukung pada bidang riset.
Kedua, penguatan terhadap sumber daya keuangan penelitian dari internal PNL dan
ekternal yang meliputi hibah kompetisi, Pemerintah Daerah, pelaku industri (BUMN,
BUMD dan Swasta).

3.

Sarana dan Prasarana
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana utama pendukung kegiatan riset
(laboratorium dan peralatan). Penguatan terhadap akses sumber referensi yang meliputi
perpustakaan dan jurnal online bereputasi nasional dan internasional.

4.

Kebijakan Riset
Penguatan pada sistem alur, standar operating procedure (SOP), work Instruction (WI),
panduan/pedoman riset, kebijakan kolaborasi riset antar lintas bidang keilmuan dan
kelompok bidang studi pada internal lembaga PNL serta antar institusi lembaga
Pendidikan Tinggi.

5.

Sarana media dan publikasi
Peningkatan kapasitas terhadap akses media informasi dan publikasi pada Jurnal
Nasional dan Jurnal Internasional terindek dan bereputasi.

6.

Sarana tindak lanjut hasil riset
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Kerjasama dalam tindak lanjut HKI, teknologi terapan dan implementasi/hilirisasi
dalam peningkatan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Penguatan terhadap seminar
hasil penelitian dalam skala nasional dan internasional.
Subyek Renstra P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe adalah:
1.

Unsur pimpinan PNL

2.

Unsur Pimpinan P3M PNL

3.

Dosen peneliti yang terikat dengan Tri Darma Perguruaan Tinggi

4.

Staf pendukung peneliti

5.

Mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian

6.

Masyarakat yang juga bertindak sebagai subyek terteliti

3.2

Strategi dan Kebijakan P3M PNL

Strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh unit kerja P3M PNL pada periode 2021 – 2025
selaras dengan Renstra Politeknik Negeri Lhokseumawe 2020-2024 dan peraturan –
peraturan perundangan yang berlaku secara Nasional. Kebijakan penelitian secara Nasional
sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,
Peraturan Presiden No. 38 tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 20172045 dan Permendibud Ristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
Tujuan pendidikan tinggi yang diatur dalam Undang – undang diantaranya: dihasilkannya
ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan
nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan
kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya pengabdian kepada Masyarakat berbasis
penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peta strategi pengembangan unit kerja
Tujuan kebijakan penelitian yang dirumuskan oleh P3M PNL ditetapkan dan dirumuskan
peta strategi pengembangan sebagai pusat sumber daya keilmuan (Center of Excellent)
dalam penelitian untuk pengembangan teknologi dan sosial ekonomi berlandaskan
berdasarkan nilai – nilai etika keilmuan sesuai dengan moto PNL dan budaya islami sebagai
keistimewaan yang melekat pada Propinsi Aceh. Kebijakan strategis yang akan dilakukan
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oleh P3M PNL untuk terus meningkatkan kualitas penelitian secara berkelanjutan dengan
melakukan penguatan pada tahapan perencanaan dan evaluasi, kegiatan tersebut berupa:
F. Rencana startegis bidang penelitian
1. Menyusun standar mutu penelitian
2. Menghimpun fakta, melakukan evaluasi dan kajian tentang implementasi
penjaminan mutu penelitian dengan mengacu kepada kebijakan, standar dan manual
mutu penelitian.
3. Mengadakan evaluasi diri terhadap kinerja yang menjadi dasar penyusunan
kebijakan dan standard operasional prosedur.
4. Menyusun program perbaikan dan peningkatan kinerja penjaminan mutu penelitian.
5. Menyusun program melakukan usaha peningkatan standar mutu penelitian secara
berkelanjutan.
6. Peningkatan terus – menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas sumber daya manusia
termasuk alokasi waktu untuk penelitian.
7. Pengembangan sarana prasarana mengikuti bahkan bila mungkin mendahului
kebutuhan dibidang penelitian.
8. Organisasi desentralistis untuk pusat – pusat kajian dengan tetap mengedepankan
akuntabilitas dan transparansi serta koordinasinya dengan P3M PNL.
9. Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga di pusat kekuasaan, bisnis
dan pusat sumber daya, misalnya lembaga – lembaga nasional dan internasional.
10. Membuka perwakilan Institusi termasuk P3M di tempat – tempat strategis, misalnya
di daerah terbelakang/periferal, daerah pusat kekuasaan, bisnis dan sumber daya.
11. Meningkatkan ekspose media massa untuk Institusi dan P3M yang terkait dengan
kegiatan penelitian, kerjasama, peningkatan SDM dan luaran kegiatan penelitian.
12. Alokasi sumber daya untuk mendukung kegiatan dan memperkuat kelembagaan
P3M yang lebih besar dengan berpegang pada asas good governance.
13. Meningkatkan pembentukan kelompok – kelompok bidang peneliti (Research group
dan Research centre), terutama yang terkait dengan fokus bidang penelitian
unggulan PNL.
G. Rencana program bidang penelitian
1. Pemberdayaan dosen bergelar akademik doktor dan dosen bergelar fungsional lektor
dan lektor kepala sebagai pengembang kelompok peneliti.
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2. Pembentukan/pengembangan kelompok peneliti (research group) yang berbasis
institusi di Program studi/Institusi PNL.
3. Mengembangkan pusat – pusat penelitian bertaraf internasional berbasis kearifan
lokal baik dari tingkat lembaga/institusi hingga kelompok peneliti.
4. Meningkatkan jumlah perolehan HKI.
5. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga internasional.
6. Meningkatkan publikasi internasional.
7. Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website internasional dan
website institusi.
8. Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi.
9. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan
masyarakat.
10. Revitalisasi peran koordinasi P3M dengan pusat penelitian khususnya tingkat
program studi/Jurusan.
11. Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah
internasional.
12. Mengembangkan “Interdiciplinary Research”.
H. Rencana kegiatan bidang penelitian
1.

Pemberdayaan Dosen bergelar akademik doktor dan dosen bergelar fungsional
lektor dan lektor kepala melalui pembentukan, pengembangan dan pendampingan
pada kelompok – kelompok peneliti.

2.

Pengembangan pusat penelitian dan pusat pelayanan pengembangan bertaraf
nasional dan internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan
memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat, UKM, Institusi Pemda,
Industri, BUMN/BUMD dan swasta.

3.

Meningkatkan jumlah perolehan HKI.
- Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HKI.
- Pengusulan untuk pemberian dana proses pengajuan HKI
- Meningkatkan hasil riset untuk mendapatkan lisensi.

4.

Meningkatkan kerjasama Penelitian dengan lembaga riset nasional dan
internasional
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- Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga riset nasional dan
internasional di bidang penelitian.
- Pemantapan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra kerja sama baik
nasional maupun internasional.
5.

Peningkatan publikasi internasional.
- Meningkatkan aktivitas akses hasil penelitian pada publikasi terakreditasi di
tingkat nasional maupun internasional.
- Pemberian penghargaan atau insentif bagi publikasi internasional baik sebagai
pemateri dan publikasi.

6.

Pengembangan jurnal elektronik nasional dan internasional dalam website
internasional maupun terintegrasi dalam website PNL.

7.

Peningkatan budaya meneliti serta penulisan jurnal melalui hibah secara kompetisi.
- Melaksanakan kegiatan seminar ilmiah nasional dan internasional hasil
penelitian
- Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembimbingan penulisan artikel ilmiah
internasional.
- Meningkatkan jumlah dana dan kuota hibah penelitian dari dana internal PNL.

8.

Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas PBM dan penerapan kepada
masyarakat.
- Memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan bahan ajar.
- Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
dan memberi solusi permasalahan masyarakat.
- Peningkatan buku ajar dan modul ajar.
- Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi, modul, prototipe, desain,
karya seni, rekayasa sosial/kebijakan.
- Membentuk Startup Company (perusahaan rintisan), hilirisasi produk dari hasil
– hasil penelitian.
- Memanfaatkan hasil – hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi
masyarakat luas.

9.

Meningkatkan peran koordinasi P3M dengan pusat-pusat penelitian dan pusat
pelayanan pengembangan di tingkat program studi dan kelompok peneliti.
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Mengadakan pertemuan reguler dalam rangka koordinasi antar P3M dengan
kelompok peneliti minimal sebulan sekali.
10. Peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah
internasional.
- Workshop penelitian untuk skala nasional dan internasional.
- Workshop penulisan karya ilmiah internasional.
11. Pengembangan Interdisiplinary Research
- Mendorong pembentukan pusat – pusat penelitian dan pusat pelayanan
pengembangan dalam bidang penelitian
- Mengembangkan penelitian sesuai Renstra Institusi
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BAB 4 SASARAN, ISU STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA
Adapun riset unggulan yang direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) P3M PNL
2021-2025 sejalan dengan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020 – 2024 sebagaimana
tertuang dalam Perpres No. 38 tahun 2018 yang meliputi:
1.

Pangan - pertanian

2.

Teknologi Energi Terbarukan dan Konversi Energi Teknologi pengolahan limbah

3.

Teknologi Material Maju

4.

Transportasi

5.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

6.

Kebencanaan

7.

Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan

Secara spesifik penelitian unggulan pada institusi PNL meliputi tema pada bidang – bidang:
teknologi nano, material ramah lingkungan, geopolymer, minyak atsiri, pengolahan limbah,
konstruksi kegempaan, jaringan dan pengembangan IoT, energi dan konversi energi baru
dan terbarukan, ekonomi keuangan syariah, good governace, pengolahan pangan, sinergi
kopi, rekayasa industri dan manufaktur, power plant.
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Tabel 4.1 Road map riset unggulan PNL 2021 - 2025
Bidang Fokus Riset : 1. Pangan - Pertanian
Periode
2016 - 2020
1. Penguatan agro industri produk lokal
2. Teknologi pengawaten pangan
3. Diversifikasi produk dan hilirisasi
produk pertanian, perkebunan,
kehutanan dan perikanan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Periode
2021 - 2025
Pengembangan bioteknologi fermentasi pakan ternak
Penerapan teknologi fermentasi untuk pengelolaan pakan
hijauan
Pengembangan metode fermentasi dan pengkayaan nutrisi
Kajian pemanfaatan limbah perkebunan untuk pakan
ternak
Penerapan nano-teknologi (plasma nano-buble) untuk
pembudidayaan ikan dan udang
Penerapan nano-teknologi plasma nano-buble) untuk
pembudidayaan pakan ikan air tawar
Pengembangan teknologi pengolahan ikan untuk
menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual tinggi
Penerapan nano-teknologi pada usaha tani garam rakyat
untuk mendapatkan garam iodium
Kajian pemanfaatan limbah perkebunan untuk pupuk
organik
Pemanfaatan bioteknologi untuk pengujian kandungan
nutrisi limbah perkebunan dan limbah perairan sebagai
alternatif sumber pupuk organik
Rekayasa teknologi peralatan pengolahan biji kopi
konvensional yang efektif dan efisien.
Optimasi proses pemeliharaan pohon kopi berbasis organik
Pengembangan kopi sehat: roasting vakum biji kopi untuk
mendapatkan kopi sehat bebas akrilamida dan rendah
protein dengan cita rasa yang unik

1.
2.
3.
4.

Periode
2026 - 2030
Optimalisasi
produk
pangan – pertanian yang
telah dihasilkan
Menghasilkan Prototype
desain
produk
dan
turunannya
Perancangan
proses
hilirisasi produksi
Jaringan pemasaran dan
kerjasama
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14. Pengembangan kelembagaan klaster dan kemitraan di
daerah basis produksi kopi
15. Pengembangan teknologi pengolahan kopi untuk
menghasilkan kopi dengan cita rasa dan kualitas terbaik
16. Rancang bangun dan optimasi mesin produksi pengolahan
hasil produk petanian
17. Desain dan fabrikasi alat sortasi biji kopi berbasis sensor
ukuran dan warna
18. Pengujian sifat mekanik, sifat fisik, dan sifat kimia
material/perkakas mesin yang didesain untuk teknologi
tepat guna.
19. Pengembangan phase change material (PCM) berbahan
dasar garam rakyat sebagai media penyimpan panas pada
sistem pengering energi matahari
20. Desain dan Ergonomik, Sistem Produksi, Pengendalian
Kualitas dan Computer Programming
21. CAD, CAM, CAE Latest Technologies in Manufacturing
22. Pengembangan teknologi pengawetan produk pangan
23. Pengembangan bumbu masakan aceh dengan teknologi
vacuum dryer
24. Kelembagaan dan tata kelola ekonomi UMKM untuk
pemasaran produk olahan pangan
25. Uji kehalalan produk makanan
26. Pengembangan industri berbasis pangan untuk komsumsi
dan non konsumsi (produk farmasi dan kecantikan)
27. Evaluasi kapasitas beban linkungan produksi pangan (mis:
minyak atsiri, kopi) dengan metode life cycle assesment
(LCA)
28. Memasarkan branded kopi berbasis ekonomi kreatif.
Bidang Fokus Riset : 2. Teknologi Energi Terbarukan dan Konversi Energi
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Periode
2016 - 2020
1. Penelitian dasar dan terapan bidang
energi baik dari segi proses dan
desain prototype alat produksi
2. Pengembangan teknologi energi
baru dan terbarukan melalui
pemanfaatan potensi sumber daya
lokal.
3. Pendukung Konversi BBM ke
BBG.
4. LPG,CNG dan DiMetyl Eter
(DME) untuk kendaraan bermotor.
5. Pengembangan Hydrogen storage.
6. Rancang bangun pembangkit listrik
tenaga panas bumi (PLTP).
7. Rancang Bangun Pembangkit
Listrik Tenaga Air(Mikro hidro).
8. Rancang Bangun Pembangkit
Listrik Bioenergy (biomassa,
biogas, biodeiser) secara massal
dan terintregasi.
9. Bangunan hemat dan mandiri
energi.
10. Sistem smart grid dan manajemen
konservasi energi.
11. Material dan peralatan hemat
energi. Teknologi pendukung EOR
(Enhanced Oil Recovery.
12. Teknologi pendukung clean coal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Periode
2021 - 2025
Pengembangan bioenergi berbahan dasar nabati hasil
produksi perkebunan untuk menghasilkan biodiesel dan
bioavtur
Pengembangan uji kelayakan kelanjutan biodiesel B30 dan
B40 untuk mesin kenderaan dan industri
Teknologi fermentasi produk bioetanol
Pengembangan bioetanol, biohidrogen dan biomethane
dari limbah produk pertanian dan limbah organik
Rancang bangun dan otomasi sistem mix small and smart
power plant micro-hydro untuk masyarakat pedesaan
Rancang bangun dan otomasi sistem mix small and smart
power plant (rooftop solar power plant)
Rancang bangun dan otomasi sistem mix small and smart
power plant (wind power plant)
Rancang bangun dan otomasi sistem mix small and smart
power plant (kombinasi wind dan solar power plant)
Rancang bangun konsep dan otomasi sistem Green and
Smart Building (GSB)
Kajian konsep Energy Management System (EMS) pada
perumahan
Pengembangan teknologi dan otomasi sistem smart grid
dan manajemen konversi energi
Optimasi pengembangan dan penggunaan biogas dari
limbah peternakan
Inisiasi pengembangan Pure Vegetable Oil (PVO)/Straght
Vegetable Oil (SVO)
Pengembangan teknologi pendukung konversi BBM ke
Listrik
Kajian pengembangan terhadap Lithium Battery

1.
2.

3.
4.

Periode
2026 - 2030
Optimalisasi produk EBT
dan konversi energi yang
telah dihasilkan
Menghasilkan Prototype
desain
produk,
modelisasi, konsep dan
desain rancang bangun
serta turunannya
Perancangan
proses
hilirisasi produksi EBT
dan konversi energi
Jaringan pemasaran dan
kerjasama
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16. Rancangan konversi energi dari limbah indutri kelapa
sawit
Bidang Fokus Riset : 3. Teknologi Material Maju

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Periode
2016 - 2020
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi
dalam
rangka
peningkatan kualitas dan kuantitas
produksi,
dan
peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan limbah padat untuk
campuran
bahan
konstruksi
bangunan sipil.
Rekayasa material berbasis nano
material.
Pengujian sifat fisik – kimia
material/perkakas mesin
yang didesain untuk teknologi tepat
guna.
Pengembangan dan pemanfaatan
teknologi pengolahan Makanan.
Inovasi kendaran bermotor hemat
BBM Pengembangan industri
proses.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Periode
2021 - 2025
Kajian, aplikasi dan pengembangan batubata yang
mempunyai kualitas dan durabilitas tinggi
Kajian, aplikasi dan pengembangan material bambu untuk
material konstruksi bangunan sederhana dan arsitektur
Aplikasi dan pengembangan konstruksi bangunan dan
interior dari kayu, produk olahan dan limbah kayu
Kajian ektraksi dengan teknologi hydrocarbon recovery
Kajian ektraksi dengan bahan dasar organik
Kajian ektraksi menggunakan asam format
Pemanfaatan limbah fly ash dan abu sekam padi untuk
campuran bahan konstruksi bangunan sipil
Pengembangan material geopolimer untuk bahan
konstruksi dan ornamen arsitektural
Pemanfaatan limbah padat untuk campuran bahan
konstruksi bangunan sipil
Teknologi produksi material untuk kebutuhan bangunan
dan industri
Pengembangan pelat lantai tipis untuk struktur bangunan
dari limbah fly ash
Pengembangan supermaterial carbon honeycomb untuk
struktur tahan korosi
Pengembangan wood concrete untuk elemen pelat tipis
(ceiling dan dinding)
Kajian teknologi carbon concrete (carbocon) untuk
konstruksi masa depan

1.
2.

3.
4.

Periode
2026 - 2030
Optimalisasi
produk
material maju yang telah
dihasilkan
Menghasilkan Prototype
desain
produk,
modelisasi, konsep dan
desain rancang bangun
serta turunannya
Perancangan
proses
hilirisasi
produksi
material maju
Jaringan pemasaran dan
kerjasama
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15. Kajian material baja, high strength concrete, high
performance concerte terhadap konstruksi bangunan
gedung pada daerah rawan gempa
16. Pengembangan material biokompatibel dari baja untuk
kebutuhan medis
17. Karakterisasi sifat mekanik dan rekayasa struktur mikro
bahan logam dan non-logam
18. Rekayasa material komposit/ komposit struktural
sandwich untuk aplikasi keteknikan.
19. Rekayasa teknologi pengelasan logam.
20. Teknologi rekayasa pencegahan korosi pada logam
21. Teknologi nanomaterial, nanobubble, biokoagulan,
biopolimer, biodiesel, biosurfaktan/ surfaktan
Bidang Fokus Riset : 4. Transportasi
Periode
2016 - 2020

Periode
2021 - 2025
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kajian kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang
mendukung keselamatan pengguna transportasi
Modelling dan optimalisasi kebutuhan prasarana
pendukung untuk mendapatkan model terbaik
2.
Analisis, kajian dan penerapan di bidang teknologi
prasarana transportasi darat
Analisis pelaksanaan, perencanaan, monitoring, evaluasi
program Teknologi Sistem dan Prasarana Transportasi
Aplikasi dan pengembangan material lokal untuk
konstruksi prasarana transportasi yang ramah lingkungan 3.
Simulasi dan modelling sistem konstruksi prasarana
transportasi
4.

Periode
2026 - 2030
Optimalisasi
produk
kajian dan rancangan
transportasi yang telah
dihasilkan
Menghasilkan Prototype
desain
produk,
modelisasi, konsep dan
desain rancang bangun
bangunan
transportasi
serta turunannya
Perancangan
proses
pengembangan jaringan
smart transportasi
Jaringan pemasaran dan
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7.

Pengembangan dan perencanaan sistem konstruksi
jembatan dan jalan yang efisien serta mempunyai
durabilitas yang panjang
8. Analisis penerapan kebijakan sistem dan prasarana
transportasi perkotaan dan pedesaan
9. Kajian dan aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas
perkotaan
10. Aplikasi dan pengembangan IoT untuk sistem transportasi
cerdas, berkelanjutan dan humanis diperkotaan
11. Penerapan IoT pada sistem perparkiran

kerjasama di
transportasi

bidang

Bidang Fokus Riset : 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Periode
2016 - 2020
Pengembangan
data
base,
Implementasi jaringan lokal area
network (LAN).
Pengembangan teknologi sensor,
controler dan Robotika.
Rancang
bangun
teknologi
mikrokontroler.
Teknologi
komunikasi
dan
informasi,
transportasi,
otomasi/sistem.
Pengembangan sistem informasi
manajemen berbasis jaringan/web.
Meningkatkan produktivitas dan
kualitas,
Peningkatan
upaya
penelitian di segenap potensi yang

Periode
2021 - 2025

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Pengembangan IoT untuk smart grid power system
Pengembangan IoT untuk otomasi gedung dan perumahan
Pengembangan IoT untuk pengelolaan industri,
lingkungan, kesehatan, transpotasi dan supply logistik
Pengembangan IoT untuk EBT, pertanian, perikanan dan
perternakan
Pengembangan Aplikasi Multimedia dan serious game
berbasis content dengan memanfaatkan teknologi Virtual
Reality, Artificial Intelligence dan Augmented Reality
Pengembangan Konten dan Pengolahan Data Geospasial,
Teknologi Big Data untuk berbagai Sektor
Pengembangan TIK berbasis kesehatan antara lain : EHR
(Electronic Health Records), Watermarking on medical
data, Sistem prediksi pola penyebaran penyakit, Intelligent
wireless body area network, Multisignal medical

1.
2.

3.

4.

Periode
2026 - 2030
Optimalisasi
produk
kajian berbasis IoT
Menghasilkan Prototype
desain
produk,
modelisasi, konsep dan
desain rancang bangun
fasilitas
publik,
pemerintahan dan industri
berbasis IoT
Perancangan dan desain
smart
control
untuk
bidang industri, kesehatan
dan
tatakelola
pemerintahan
Jaringan pemasaran dan
kerjasama di bidang IoT
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mampu
menciptakan
unggulan

produk

monitoring system, Aplikasi fasilitas dan data kesehatan
berbasis GIS.
8. Pengembangan Teknologi piranti pendukung partisipasi
perempuan, anak, kelompok berkebutuhan khusus, serta
keamanan penggunaan informasi berbasis TIK.
9. Pengembangan jaringan sensor nirkabel untuk
pendeteksian kebencanaan longsor, gunung meletus,
banjir, gempa dan tsunami
10. Pengembangan TIK untuk e-budgeting, e-procurement, eaudit, e-catalog, e-payment, e-controlling dan e-health
untuk menunjang pelayanan pemerintah daerah
11. Pengembangan e-commerce dan Framework Penunjang
Industri Kreatif untuk meningkatkan daya saing UMKM
binaaan
Bidang Fokus Riset : 6. Kebencanaan

Periode
2016 - 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Periode
Periode
2021 - 2025
2026 - 2030
konsep
Studi pemetaan dan mitigasi karakterisasi bencana 1. Optimalisasi
desain
dan
produk
hidrometerologi pada suatu wilayah
pencegahan,
Kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi
penanggulangan
dan
bencana hidrometeorologi
ketahanan kebencanaan.
Pengembangan model sistem informasi geografis bencana
2.
Prototype desain produk
hidrometerologi
mitigasi
kebencanaan,
Pengembangan IoT berbasis aplikasi sosial media sistem
konsep
dan
kebijakan
deteksi dini kebencanaan hidrometerologi
dalam kebencanaan.
Pengembangan IoT berbasis aplikasi sosial media sistem
3.
Analisis
recovery
deteksi dini kebencanaan
lingkungan dari dampak
Pemetaan mikrozonasi wilayah terdampak dan beresiko
kerusakan akibat limbah
kebencanaan
dan kebencanaan.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Studi penataan ruang kawasan rawan bencana untuk 4. Perancangan dan desain
meminimalisasi dampak kebencanaan
smart
control
untuk
Design dan modelling sistem konstruksi bangunan dengan
bidang kebencanaan
mempertimbangkan impact kebencanaan (gempa dan 5. Jaringan kerjasama dalam
banjir)
konsep
desain
Aplikasi green teknologi pakan ternak dari limbah pasar
kebencanaan
dan rumah tangga dengan kandungan protein tinggi.
Pemanfaatan limbah kulit buah sebagai bahan pembersih
ramah lingkungan sebagai bahan baku pembuatan
detergen, pembersih lantai dan pencuci piring
Analisis Kelayakan Kualitas Air Minum Isi Ulang dari
Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU)
Kajian dan analisis pengelolaan limbah B3 hasil
pertambangan, rumah sakit dan industri
Analisis dan penerapan sistem manajemen limbah hasil
usaha UMKM dan perbengkelan
Aplikasi Membran Geopolymer Berbasis Metakaolin
untuk Penjernihan Air Sungai
Rekayasa teknik Pemanfaatan ampas limbah sisa produksi
kopi untuk bahan particle board, dan produk pengharum
ruangan.
Kajian kerentanan bahaya sosial pasca musibah bencana
alam (gempa, banjir, dsb)
Identifikasi tingkatan kerentanan sosial dan ekonomi
masyarakat perkotaan
Kajian dan pemetaan tingkat kerentanan sosial dan
ekonomi masyarakat serta solusi penanganan jangka
pendek, menengah dan jangka panjang
Analisis kelayakan terhadap fasilitas publik pasca terjadi
bencana (gempa, banjir, longsor, dll) .
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20. Pengujian performance kelayakan fasilitas publik sesuai
dengan standar yang berlaku.
21. Analisis dan kajian tingkat kesiapsiagaan masyarakat
dalam menghadapi bencana alam (gempa, banjir, longsor,
dll)
22. Pemberdayaan
masyarakat
dalam
kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam
Bidang Fokus Riset : 7. Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Periode
2016 - 2020
Model desa global nusantara yang
mendukung stabilitas nasional
dan
peningkatan
ekonomi
wilayah
Percontohan smart & green region
Inovasi berbasis kolaborasi civil
society,
akademisi,
dan
pemerintah.
Inovasi pengelolaan potensi
ekonomi
melalui
kekuatan
pangan lokal.
Formula optimasi rekayasa social
untuk peningkatan kapasitas desa.
Formula penguatan kapasitas
masyarakat untuk pengelolaan
sumberdaya agraria.
Model pendidikan tinggi sebagai
pendukung daya saing.
Model Seni kreatif sebagai
pendukung daya saing

Periode
2021 - 2025
1.

Inovasi tatakelola kekuangan pemerintahan desa dan
UMKM binaan
2. Kajian terhadap instrumen – instrumen sistem pemilu
3. Kajian dampak pemilu terhadap sendi – sendi kehidupan
dan tatanan sosial masyarakat
4. Membangun kemandirian dan kedaulatan pangan untuk
masyarakat pedesaan
5. Pengembangan kapasitas (SDM dan Ipteks) masyarakat
dalam mendukung kemandirian pangan
6. Pengembangan program peningkatan keahlian pemuda
pengangguran dipedesaan melalui jalinan kerjasama
7. Rekayasa dalam bidang sosial, budaya, seni, sistem
pemerintahan dan ekonomi pedesaan
8. Pengembangan usaha pada sektor agribisnis, peternakan,
perikanan, pariwisata, kuliner, kerajinan pedesaan
9. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok UMKM
dalam mendukung ketahanan sosial masyarakat
10. Pengembangan kreatifitas dan inovasi usaha kecil dan
menengah

1.

2.

3.

4.

5.

Periode
2026 - 2030
Optimalisasi
konsep
desain
dan
produk
pengembangan
SDM,
UKM
dan
sosial
kemasyarakatan.
Kajian
dan
analisis
lanjutan
konsep
pengembangan
SDM
berbasis kearifan lokal.
Pengembangan jaringan
informasi
keunggulan
daerah secara terpadu
dengan dukungan IoT
Pengembangan
dan
desain konsep sistem
pendidikan secara smart
dengan dukungan IoT
Analisis lanjutan terhadap
dampak
kebijakan
pemerintah
dalam
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9.

produk, proses & manajemen,
studi kelayakan bisnis
10. Permodelan dalam perbaikan
sistem
manajemen
usaha
kesejahteraan masyarakat; studi
perilaku Komunikasi Agama dan
Bahasa

11. Program pengembangan SDM kewirausahaan dan
koperasi dengan sistem syariah/islam
12. Pembangunan ekonomi dan penanggulan kemiskinan dan
ekonomi syariah/islam
13. Pengembangan model gampong cerdas (smart village)
dengan menggunakan basis IoT dan TIK
14. Pengelolaan sampah perkotaan dengan menggunakan
sistem berbasis IoT
15. Strategi komunikasi dan informasi berbasis IoT untuk
peningkatan seni budaya daerah
16. Pengembangan aksesoris, souvenir dan kuliner untuk
mendukung pariwisata
17. Tata kelola perusahaan dan keuangan
18. Pengembangan sistem informasi industri dan pengelolaan
manajemen
19. Pengembangan bidang akuntansi dan auditing
20. Manajemen program penguatan karakter tenaga
pendidikan pada sekolah
21. Pengembangan model kurikulum berbasis penguatan
pendidikan karakter
22. Pengembangan strategis kemitraan lembaga pendidikan
formal dengan mitra non pendidikan formal
23. Pengembangan jejaring kemitraan berbasis IoT
24. Pengembangan teknologi dan media pendidikan dalam
pembelajaran
25. Program peningkatan kapasitas SDM tenaga pendidikan
mendukung sekolah berbasis kompetensi
26. Penguatan sumber daya manuasia dalam sistem
manajemen pendidikan
27. Pengembangan pendidikan berbasis kompetensi

pengembangan ekonomi
suatu wilayah.
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Tabel 4.2 Topik Riset Unggulan PNL
Bidang Fokus Riset : 1. Pangan - Pertanian
Kompetensi/
Keilmuan/
keahlian
1. Teknik Kimia
2. Teknik Mesin
3. Teknik Elekro
4. Teknik
Infotmatika
dan komputer
5. Sosial,
ekonomi dan
budaya

Isu – isu strategis
1. Ketahanan
pangan
2. Produk
pertanian
andalan
3. Pengolahan
bahan pangan
4. Pakan
fermentasi
5. Teknologi
nano buble
6. Pemberdayaan
petani
dan
peternak
7. Pemasaran
produk pangan
8. Penerapan IoT
pada produksi
pangan

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
masalah

1. Penguatan
ketahanan
bahan
pangan lokal
2. Pengolahan bahan
pangan
andalan
(kopi)
dan
turunannya menjadi
produk
bernilai
lebih
3. Pengembangan
bahan
pakan
berkualitas dengan
sistem permentasi
4. Pengembangan dan
pembudidayaan
pakan ikan dengan
teknologi
nano
buble
5. Jaringan pemasaran
produk pangan dan
olahan
6. Pengembangan
sistem IoT untuk
efisiensi produksi
pangan

1. Kajian terhadap
bahan
pangan
lokal
2. Kajian
dan
analisis
pengolahan bahan
pangan
secara
efektif dan efisien
untuk mendapat
hasil maksimal
3. Pengujian
terhadap olahan
bahan pangan dan
prtoduk
turunannya
4. Pembuatan
jaringan
pemasaran produk
panggan
dan
olahan
5. Pembutan sistem
IoT terpadu utk
produk pangan

Topik riset yang
dbutuhkan
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Pengembangan
bioteknologi fermentasi
pakan ternak
Penerapan
teknologi
fermentasi
untuk
pengelolaan pakan hijauan
Pengembangan
metode
fermentasi
dan
pengkayaan nutrisi
Kajian
pemanfaatan
limbah perkebunan untuk
pakan ternak

Penerapan nano-teknologi
(plasma nano-buble) untuk
pembudidayaan ikan dan
udang
Penerapan nano-teknologi
(plasma nano-buble) untuk
pembudidayaan
pakan
ikan air tawar
Pengembangan teknologi
pengolahan ikan untuk
menghasilkan produk yang
mempunyai nilai jual
tinggi

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia
• Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
• Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan dan Fabrikasi
(TM)

• Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
• Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
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Fabrikasi,
Lab
Otomotif,
Lab
Perancangan,
Lab
CNC/CAD/CAM/MTS,
Lab Perancangan, Lab
Otomasi (TM)
8. Penerapan nano-teknologi Satuan Proses dan Kimia
pada usaha tani garam Terapan (TK)
rakyat untuk mendapatkan
garam iodium
9. Kajian
pemanfaatan • Kimia Dasar dan Kimia
limbah perkebunan untuk
Analisis (TK)
pupuk organik
• Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
Fabrikasi,
Lab
Pengujian
Material
(TM)
10. Pemanfaatan bioteknologi Satuan Proses dan Kimia
untuk
pengujian Terapan (TK)
kandungan nutrisi limbah
perkebunan dan limbah
perairan sebagai alternatif
sumber pupuk organik
11. Rekayasa
teknologi • Kimia Dasar dan Kimia
peralatan pengolahan biji
Analisis (TK)
kopi konvensional yang • Lab
Produksi
dan
efektif dan efisien.
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
Fabrikasi,
Lab
Elektroplating,
Lab
Pengujian Material, Lab
CNC/CAD/CAM/MTS,
Lab Perancangan, Lab
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Otomasi,
Perawatan (TM)

Lab

12. Optimasi
proses
pemeliharaan pohon kopi
berbasis organik
13. Pengembangan kopi sehat:
roasting vakum biji kopi
untuk mendapatkan kopi
sehat bebas akrilamida dan
rendah protein dengan cita
rasa yang unik

• Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
• Lab Perancangan, Lab
CNC/CAD/CAM/MTS,
Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
Fabrikasi,
Lab
Elektroplating,
Lab
Pengujian Material, Lab
Metrologi Industri dan
Pengendalian Kualitas
(TM)
14. Pengembangan
Satuan Operasi dan Bio
kelembagaan klaster dan Teknologi Kimia (TK)
kemitraan di daerah basis
produksi kopi
15. Pengembangan teknologi • Satuan Operasi dan Bio
pengolahan kopi untuk
Teknologi Kimia (TK)
menghasilkan kopi dengan • Lab Perancangan, Lab
cita rasa dan kualitas
CNC/CAD/CAM/MTS,
terbaik
Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
Fabrikasi,
Lab
Pengujian Material, Lab
Elektroplating,
Lab
Metrologi Industri dan
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16. Rancang bangun dan
optimasi mesin produksi
pengolahan hasil produk
petanian

•

17. Desain dan fabrikasi alat
sortasi biji kopi berbasis
sensor ukuran dan warna

•

•

•

18. Pengujian sifat mekanik, •
sifat fisik, dan sifat kimia
material/perkakas mesin •
yang
didesain
untuk
teknologi tepat guna.

Pengendalian Kualitas,
Lab Perawatan (TM)
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Lab Perancangan, Lab
CNC/CAD/CAM/MTS,
Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
Fabrikasi, Lab Mesin
Hidrolik dan Tribologi,
Lab Perawatan, Lab
Metrologi Industri dan
Pengendalian Kualitas
(TM)
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengelasan
dan
Fabrikasi,
Lab
Elektroplating,
Lab
Pengujian Material, Lab
CNC/CAD/CAM/MTS,
Lab Perancangan, Lab
Otomasi (TM)
Satuan Proses dan Kimia
Terapan (TK)
Lab Pengujian Material,
Lab
NDT,
Lab
Perancangan, Lab Mesin
Hidrolik dan Tribologi
(TM)
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19. Pengembangan
phase
change material (PCM)
berbahan dasar garam
rakyat sebagai media
penyimpan panas pada
sistem pengering energi
matahari
20. Desain dan Ergonomik,
Sistem
Produksi,
Pengendalian Kualitas dan
Computer Programming
21. CAD, CAM, CAE Latest
Technologies
in
Manufacturing
22. Pengembangan teknologi
pengawetan
produk
pangan
23. Pengembangan
bumbu
masakan aceh dengan
teknologi vacuum dryer
24. Kelembagaan dan tata
kelola ekonomi UMKM
untuk pemasaran produk
olahan pangan
25. Uji kehalalan produk
makanan
26. Pengembangan
industri
berbasis pangan untuk
komsumsi
dan
non
konsumsi (produk farmasi
dan kecantikan)
27. Evaluasi kapasitas beban
linkungan
produksi
pangan (mis: minyak

• Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Otomotif,
Lab
Pengujian Material (TM)

• Lab

Lab Perancangan, Lab
Metrologi dan Pengendalian
Kualitas
Lab CNC/CAD/CAM/CAE
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)
Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)

Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)
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atsiri,
kopi)
dengan
metode
life
cycle
assesment (LCA)
28. Memasarkan branded kopi Kimia Dasar dan Kimia
berbasis ekonomi kreatif.
Analisis (TK)

Bidang Fokus Riset : 2. Teknologi Energi Terbarukan dan Konversi Energi
Kompetensi/
Keilmuan/
keahlian
1. Teknik Kimia
2. Teknik Mesin
3. Teknik Elekro
4. Teknik Sipil
5. Teknik
Infotmatika
dan komputer
6. Sosial,
ekonomi dan
budaya

Isu – isu strategis

Konsep
Pemikiran

1. Kemandirian
1. Energi fosil dengan
energi
jumlah ketersediaan
2. Energi ramah
yang
semakin
lingkungan
berkurang, sehingga
3. Energi
perlu energi baru
berkelanjutan
dan
terbarukan
4. Batere
untuk
mencapai
5. Smart power
kemandirian energi
plant
dimasa yang akan
datang, energi yang
efektif, mudah dan
terjangkau.
2. Emisi karbon hasil
pembakaran bahan
energi fosil yang
menyumbang
terhadap pemanasan
global,
sehingga
perlu kajian sumber
energi baru yang
ramah lingkungan.
3. Kebutuhan batere
sebagai
sumber
penyimpan energi

Pemecahan
masalah
1. Pengembangan
dan
kajian
tentang energi
baru
dan
terbarukan
2. Melakukan
kajian
dan
analisis sumber
energi baru yang
ramah
lingkungan,
kaian terhadap
potensi
dan
dampak
yang
ditimbulkan
3. Pengembangan
teknologi batere
untuk sumber
penyimpanan
energi dimasa
sekarang
dan
akan datang
4. Pengembangan
smart
power

Topik riset yang
dbutuhkan
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Pengembangan bioenergi
berbahan dasar nabati hasil
produksi
perkebunan
untuk
menghasilkan
biodiesel dan bioavtur
Pengembangan
uji
kelayakan
kelanjutan
biodiesel B30 dan B40
untuk mesin kenderaan
dan industri
Teknologi
fermentasi
produk bioetanol
Pengembangan bioetanol,
biohidrogen
dan
biomethane dari limbah
produk pertanian dan
limbah organik
Rancang bangun mix small
and smart power plant
micro-hydro
untuk
masyarakat pedesaan

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi
Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)

Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)

Satuan Operasi dan Bio
Teknologi Kimia (TK)
Satuan Proses dan Kimia
Terapan (TK)

Lab.
Proteksi
dan
Distribusi,
Lab.
Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA dan Lab.
Sistem Kendali (TE)
Rancang bangun mix small Lab.
Proteksi
dan
and smart power plant Distribusi,
Lab.
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dimasa
sekarang
yang akan datang
sangat
besar.
Sedangkan kajian
tentang batere masih
sangat minim.
4. Pengembangan
smart power plant
dimasa
sekarang
belum
banyak,
sedangkan potensi
energi yang sangat
melimpah
(air,
angin, panas bumi
dan sinar matahari)

plant
untuk
menghasilkan
energi
yang
ramah
linkungan,
efisien
dan
berkelanjutan

(rooftop
plant)
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

solar

power Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA, dan Lab.
Sistem Kendali (TE)
Rancang bangun mix small Lab.
Proteksi
dan
and smart power plant Distribusi,
Lab.
(wind power plant)
Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA, dan Lab.
Sistem Kendali (TE)
Rancang bangun mix small Lab.
Proteksi
dan
and smart power plant Distribusi,
Lab.
(kombinasi wind dan solar Pembangkit, Lab. Mesin
power plant)
Listrik dan ELDA dan Lab.
Sistem Kendali (TE)
Rancang bangun konsep Lab.
Proteksi
dan
Green and Smart Building Distribusi,
Lab.
(GSB)
Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA, dan Lab.
Sistem Kendali (TE)
Kajian konsep Energy Lab.
Proteksi
dan
Management
System Distribusi,
Lab.
(EMS) pada perumahan
Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA dan Lab.
Sistem Kendali (TE)
Pengembangan teknologi Lab.
Proteksi
dan
smart grid dan manajemen Distribusi,
Lab.
konversi energi
Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA, Lab.
Otomotif dan Lab. Sistem
Kendali (TE)
Optimasi pengembangan Kimia Dasar dan Kimia
dan penggunaan biogas Analisis (TK)
dari limbah peternakan
Inisiasi
pengembangan Satuan Operasi dan Bio
Pure
Vegetable
Oil Teknologi Kimia (TK)
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(PVO)/Straght Vegetable
Oil (SVO)
14. Pengembangan teknologi Lab. Otomotif
pendukung konversi BBM
ke Listrik
15. Kajian
pengembangan Lab.
Proteksi
dan
terhadap Lithium Battery
Distribusi,
Lab.
Pembangkit, Lab. Mesin
Listrik dan ELDA, Lab.
Otomotif dan Lab. Sistem
Kendali (TE)
16. Rancangan
konversi Satuan Proses dan Kimia
energi dari limbah indutri Terapan (TK)
kelapa sawit

Bidang Fokus Riset : 3. Teknologi Material Maju
Kompetensi/
Keilmuan/
keahlian
1. Teknik Kimia
2. Teknik Mesin
3. Teknik Elekro
4. Teknik Sipil
5. Teknik
Infotmatika
dan komputer

Isu – isu strategis

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
masalah

1. High
1. Daerah Aceh dan 1. Pengembangan
performance
Indonesia
bahan
limbah
concrete
merupakan banyak
hasil
industri
2. Green material
menghasilkan
untuk
menjadi
3. Nano material
produk
limbah
produk
olahan
4. Geopolymer
buangan
dari
yang
bernilai
5. Material medis
industri
lebih
2. Mengurangi
2. Kajian
dan
pengaruh
Pengembangan
pemanasan global
lanjutan
untuk
3. Kebutuhan
akan
elemen konstruksi
material yang ramah
dari bahan hasil
lingkungan untuk
olahan
dari
produk limbah

Topik riset yang
dbutuhkan
1.

2.

3.

Kajian,
aplikasi
dan
pengembangan batubata
yang mempunyai kualitas
dan durabilitas tinggi
Kajian,
aplikasi
dan
pengembangan material
bambu untuk material
konstruksi
bangunan
sederhana dan arsitektur
Aplikasi
dan
pengembangan konstruksi
bangunan dan interior dari
kayu, produk olahan dan
limbah kayu

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi
Lab Bahan, Lab Teknologi
Beton dan Lab. Struktur
(TS)
Lab Bahan, Lab Teknologi
Beton dan Lab. Struktur
(TS)
Lab Bahan, Lab Teknologi
Beton dan Lab. Struktur
(TS)
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industri konstruksi 3. Kajian
dan
bangunan
pengembangan
4. Kebutuhan material
material ramah
untuk medis
lingkungan untuk
mengurasi polusi
4. Kajian, analisis
dan
pengembangan
material terbaik
untuk kebutuhan
medis
dengan
sistem
biokompatibel

4.
5.
6.
7.

8.

9.

Kajian ektraksi dengan
teknologi
hydrocarbon
recovery
Kajian ektraksi dengan
bahan dasar organik
Kajian
ektraksi
menggunakan asam format
Pemanfaatan limbah fly
ash dan abu sekam padi
untuk campuran bahan
konstruksi bangunan sipil
Pengembangan material
geopolimer untuk bahan
konstruksi dan ornamen
arsitektural

Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)
Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)
Kimia Dasar dan Kimia
Analisis (TK)
• Satuan Proses dan Kimia
Terapan (TK)
• Lab
Bahan,
Lab
Teknologi Beton (TS)
• Satuan Proses dan Kimia
Terapan (TK)
• Lab
Bahan,
Lab
Teknologi Beton (TS)
Satuan Proses dan Kimia
Terapan (TK)

Pemanfaatan limbah padat
untuk campuran bahan
konstruksi bangunan sipil
10. Teknologi
produksi • Satuan Proses dan Kimia
material untuk kebutuhan
Terapan (TK)
bangunan dan industri
• Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
Pengujian Bahan (TM)
11. Pengembangan pelat lantai Lab Bahan, Lab Teknologi
tipis
untuk
struktur Beton dan Lab Struktur
bangunan dari limbah fly (TS)
ash
12. Pengembangan
super • Lab
Bahan,
Lab
material
carbon
Teknologi Beton dan Lab
honeycomb untuk struktur
Struktur (TS)
tahan korosi
• Lab
Produksi
dan
Pemesinan,
Lab
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Pengujian Bahan, Lab
Elektroplating (TM)
Pengembangan
wood Lab Bahan, Lab Teknologi
concrete untuk elemen Beton dan Lab Struktur
pelat tipis (ceiling dan (TS)
dinding)
Kajian teknologi carbon Lab Bahan, Lab Teknologi
concrete (carbocon) untuk Beton dan Lab Struktur
konstruksi masa depan
(TS)
Kajian material baja, high • Lab
Bahan,
Lab
strength concrete, high
Teknologi Beton dan Lab
performance
concerte
Struktur (TS)
terhadap
konstruksi • Lab Pengujian Material
bangunan gedung pada
(TM)
daerah rawan gempa
Pengembangan material Lab
Produksi
dan
biokompatibel dari baja Pemesinan, Lab Pengujian
untuk kebutuhan medis
Bahan, Lab Elektroplating
(TM)
Karakterisasi
sifat Lab
Produksi
dan
mekanik dan rekayasa Pemesinan, Lab Pengujian
struktur mikro bahan Bahan, Lab Elektroplating
logam dan non-logam
(TM)
Rekayasa
material • Satuan Proses dan Kimia
komposit/
komposit
Terapan (TK)
struktural sandwich untuk • Lab
Produksi
dan
aplikasi keteknikan.
Pemesinan,
Lab
Pengujian Bahan, Lab
Elektroplating (TM)
Rekayasa
teknologi Lab
Pengelasan
dan
pengelasan logam.
Fabrikasi, Lab Pengujian
Bahan (TM)
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20. Teknologi
rekayasa
pencegahan korosi pada
logam
21. Teknologi nano material,
nano bubble, biokoagulan,
biopolimer,
biodiesel,
biosurfaktan/ surfaktan

Lab Elektroplating, Lab
Pengujian Bahan, Lab
Pengelasan (TM)
Satuan Proses dan Kimia
Terapan (TK)

Bidang Fokus Riset : 4. Transportasi
Kompetensi/
Keilmuan/
keahlian
1. Teknik Sipil
2. Teknik
Infotmatika
dan komputer

Isu – isu strategis
1. Konsep
transportasi
masa depan
2. Material bahan
transportasi
ramah
lingkungan
3. Smart
transportasi

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
masalah

1. Pertambahan
pengguna
transportasi masa
yang akan datang
2. Pertambahan sarana
dan
prasarana
transportasi
yang
lambat
3. Material
transportasi
yang
semakin
mahal,
sehingga
perlu
dilakukan
penggunaan
material transportasi
alternatif
yang
murah dan ramah
lingkungan
4. Kebutuhan sistem
smart
trasportasi

1. Modelling
dan
optimalisasi
sarana dan sarana
transportasi
2. Kajian
dan
pengembangan
material
baru
transportasi yang
ekonomis
dan
ramah lingkungan
3. Perencanaan dan
pengembangan
smart tranportasi
dengan sistem IoT
4. Kajian, analisis
dan
pengembangan
moda transportasi

Topik riset yang
dbutuhkan
1.

2.

3.

4.

5.

Kajian kebutuhan sarana
dan prasarana transportasi
yang
mendukung
keselamatan
pengguna
transportasi
Modelling
dan
optimalisasi
kebutuhan
prasarana
pendukung
untuk mendapatkan model
terbaik
Analisis,
kajian
dan
penerapan
di
bidang
teknologi
prasarana
transportasi darat
Analisis
pelaksanaan,
perencanaan, monitoring,
evaluasi
program
Teknologi Sistem dan
Prasarana Transportasi
Aplikasi
dan
pengembangan material

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi
Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)

Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)

Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)

Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)

Lab Bahan dan Lab Jalan
Raya (TS)
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untuk
mengurai
kemacetan

lokal untuk konstruksi
prasarana
transportasi
yang ramah lingkungan
6. Simulasi dan modelling
sistem
konstruksi
prasarana transportasi
7. Pengembangan
dan
perencanaan
sistem
konstruksi jembatan dan
jalan yang efisien serta
mempunyai
durabilitas
yang panjang
8. Analisis
penerapan
kebijakan sistem dan
prasarana
transportasi
perkotaan dan pedesaan
9. Kajian
dan
aplikasi
manajemen dan rekayasa
lalulintas perkotaan
10. Aplikasi
dan
pengembangan IoT untuk
sistem transportasi cerdas,
berkelanjutan dan humanis
diperkotaan
11. Penerapan IoT pada sistem
perparkiran

Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)
Lab Jalan Raya dan Lab
Struktur (TS)

Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)

Lab Jalan Raya dan Lab
Geodesi (TS)
Lab. Internet of Things,
Lab. Keamanan Jaringan
dan Cloud computing (TIK)

Lab. Internet of Things,
Lab. Keamanan Jaringan
dan Cloud computing (TIK)

Bidang Fokus Riset : 5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kompetensi/
Keilmuan/
keahlian

Isu – isu strategis

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
masalah

Topik riset yang
dbutuhkan

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi
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1.
2.
3.
4.

Teknik Mesin 1. Era industri 4.0 1. Potensi penggunaan 1. Pengembangan
Teknik Elekro
dan
smart
teknologi
IoT
untuk
Teknik Sipil
menyongsong
bebasis IoT masih
kebutuhan
Teknik
era industri 5.0
sangat luas dalam
kemasyarakatan,
Infotmatika
2. Penggunaan
berbagai
aspek
industri
dan
dan komputer
smart
kehidupan
pemerintahan
5. Sosial,
teknologi
2. Potensi
dan 2. Pengembangan
ekonomi dan
berbasis IoT
kebutuhan
sistem berbasis
budaya
masih kurang
pemasaran
yang
IoT
untuk
efektif dan efisien
kepentingan
untuk
UKM
mitigasi
berbasis IoT
kebencanaan
3. Kebutuhan sistem 3. Pengembangan
smart intelegence
sistem IoT untuk
untuk
tata
promosi
dan
kepemerintahan dan
pemasaran hasil
mengatasi
produk UKM
kebencanaan

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Pengembangan IoT untuk Lab. Internet of Things,
smart grid power system
Lab. Keamanan Jaringan
dan Cloud computing (TIK)
Pengembangan IoT untuk Lab. Rekayasa Sistem dan
otomasi
gedung
dan Software , Lab. Rekayasa
perumahan
Data
dan
Intelegensi
Terapan,
Lab.
Robot
Process Automation, Lab.
Jaringan Multimedia (TIK)
Pengembangan IoT untuk Lab. Rekayasa Sistem dan
EBT, pertanian, perikanan Software , Lab. Rekayasa
dan perternakan
Data
dan
Intelegensi
Terapan,
Lab.
Robot
Process Automation, Lab.
Jaringan Multimedia (TIK)
Pengembangan IoT untuk Lab. Rekayasa Sistem dan
pengelolaan
industri, Software , Lab. Rekayasa
lingkungan,
kesehatan, Data
dan
Intelegensi
transpotasi dan supply Terapan,
Lab.
Robot
logistik
Process Automation, Lab.
Jaringan Multimedia (TIK)
Pengembangan jaringan • Lab. Keamanan Jaringan
sensor nirkabel untuk
dan Cloud computing
pendeteksian kebencanaan
(TIK)
longsor, gunung meletus, • Lab. Sinyal dan Sistem,
banjir, gempa dan tsunami
Lab. Microprocessor dan
Interface,
dan
Lab.
Telemetri (TE)
Pengembangan TIK untuk Lab. Rekayasa Sistem dan
e-budgeting,
e- Software , Lab. Rekayasa
procurement, e-audit, e- Data
dan
Intelegensi
catalog, e-payment, e- Terapan,
Lab.
Robot
controlling dan e-health Process Automation, Lab.
untuk
menunjang Jaringan Multimedia (TIK)
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7.

pelayanan
pemerintah
daerah
Pengembangan
ecommerce dan Framework
Penunjang Industri Kreatif
untuk meningkatkan daya
saing UMKM binaaan

Lab. Rekayasa Sistem dan
Software , Lab. Rekayasa
Data
dan
Intelegensi
Terapan,
Lab.
Robot
Process Automation, Lab.
Jaringan Multimedia (TIK)
8. Pengembangan Aplikasi Lab. Jaringan Multimedia,
Multimedia dan Serious Lab. Rekayasa Sistem dan
Game berbasis content Software (TIK)
dengan
memanfaatkan
teknologi Virtual Reality,
Artificial Intelligence dan
Augmented Reality
9. Pengembangan
Konten Lab. Rekayasa Sistem dan
dan Pengolahan Data Software, Lab. Rekayasa
Geospasial, Teknologi Big Data
dan
Intelegensi
Data
untuk
berbagai Terapan,
Lab.
Robot
Sektor
Process Automation (TIK)
10. Pengembangan
TIK Lab. Rekayasa Sistem dan
berbasis kesehatan antara Software, Lab. Rekayasa
lain : EHR (Electronic Data dan Intelegensi, Lab
Health
Records), Information
Processing
Watermarking on medical (TIK)
data, Sistem prediksi pola
penyebaran
penyakit,
Intelligent wireless body
area network, Multisignal
medical
monitoring
system, Aplikasi fasilitas
dan
data
kesehatan
berbasis GIS.
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11. Pengembangan Teknologi
piranti
pendukung
partisipasi
perempuan,
anak,
kelompok
berkebutuhan
khusus,
serta
keamanan
penggunaan
informasi
berbasis TIK.

Lab. Rekayasa Sistem dan
Software, Lab. Rekayasa
Data
dan
Intelegensi
Terapan, Lab. Keamanan
Jaringan
dan
Cloud
computing (TIK)

Bidang Fokus Riset : 6. Kebencanaan
Kompetensi/
Keilmuan/
Isu – isu strategis
keahlian
1. Teknik Kimia 1. Indonesia
2. Teknik Mesin
sebagai daerah
3. Teknik Elekro
rawan bencana
4. Teknik Sipil
(banjir,
5. Teknik
longsor,
Infotmatika
gempa, gunung
dan komputer
meletus,
6. Sosial,
kebakaran
ekonomi dan
hutan)
budaya
2. Kurangnya
sistem deteksi
dini
kebencanaan
3. Pengolahan
dan
pengelolaan
limbah
B3
belum tepat

Konsep
Pemikiran

Pemecahan
masalah

1. Perlu
dilakukan 1. Analisis
dan
mitigasi
kajian pemetaan
kebencanaan untuk
dan
mitigasi
mengurangi resiko
potensi
korban dan dampak
kebencanaan
buruk
pasca 2. Pengembangan
kebencanaan
teknologi
2. Perlu
berbasis
IoT
pengembangan
untuk
sistem
sistem deteksi dini
deteksi
dini
kebencanaan untuk
kebencanaan
mengurangi jumlah 3. Pengembangan
korban
dampak
konsep
kebencanaan
kesiapsiagaan
3. Pelatihan,
masyarakat dan
sosialisasi
dan
pemerintah dalam
kajian
terhadap
mengatasi
kesiapsiagan
dampak
masyarakat
dan
kebencanaan

Topik riset yang
dbutuhkan
1.

2.

3.

4.

Studi
pemetaan
dan
mitigasi
karakterisasi
bencana hidrometerologi
pada suatu wilayah
Kajian
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
menghadapi
bencana
hidrometeorologi
Pengembangan
model
sistem informasi geografis
bencana hidrometerologi

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi
Lab
Hidraulika,
Geodesi (TS)

Lab

Lab. Rekayasa Sistem dan
Software, Lab. Information
Processing, Lab. Rekayasa
Data
dan
Intelegensi
Terapan (TIK)
Pengembangan
IoT Lab. Rekayasa Sistem dan
berbasis aplikasi sosial Software, Lab. Rekayasa
media sistem deteksi dini Data
dan
Intelegensi
kebencanaan
Terapan,
Lab.
Robot
hidrometerologi
Process Automation, Lab.
Jaringan Multimedia (TIK)
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4. Penanganan
pasca bencana
yang
masih
kurang tepat
5. Kajian sosial
kesiapsiagaan
masyarakat pra
dan
pasca
kebencanaan
belum kuat

pemerintah terhadap 4. Pengembangan
5.
potensi
teknologi untuk
kebencanaan
pengolahan
4. Kebutuhan
limbah
B3
perencanaan
menjadi
bahan
kesiapsiagaan
yang
berdaya
masyarakat
dan
guna
6.
pemerintah
5. Perencanaan
penanganan pasca
penanganan
kebencanaan yang
pasca
7.
efektif dan tepat
kebencanaan
5. Kebutuhan
untuk mengatasi
pengolahan material
kerentanan
limbah B3 untuk
bahaya
pasca
8.
menjadi
lebih
kebencanaan
berdaya guna

Pengembangan
IoT
berbasis aplikasi sosial
media sistem deteksi dini
kebencanaan

Lab. Rekayasa Sistem dan
Software, Lab. Rekayasa
Data
dan
Intelegensi
Terapan,
Lab.
Robot
Process Automation, Lab.
Jaringan Multimedia (TIK)
Pemetaan
mikrozonasi Lab.
Geodesi,
Lab
wilayah terdampak dan Hidraulika (TS)
beresiko kebencanaan
Studi penataan ruang Lab.
Geodesi,
Lab
kawasan rawan bencana Hidraulika (TS)
untuk
meminimalisasi
dampak kebencanaan
Design dan modelling Lab. Struktur (TS)
sistem
konstruksi
bangunan
dengan
mempertimbangkan
impact
kebencanaan
(gempa dan banjir)
9. Aplikasi green teknologi Satuan Proses dan Kimia
pakan ternak dari limbah Terapan (TK)
pasar dan rumah tangga
dengan kandungan protein
tinggi.
10. Pemanfaatan limbah kulit Satuan Proses dan Kimia
buah
sebagai
bahan Terapan (TK)
pembersih
ramah
lingkungan sebagai bahan
baku pembuatan detergen,
pembersih lantai dan
pencuci piring
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11. Analisis
Kelayakan Satuan Proses dan Kimia
Kualitas Air Minum Isi Terapan (TK)
Ulang dari Depot Air
Minum
Isi
Ulang
(DAMIU)
12. Kajian
dan
analisis
pengelolaan limbah B3
hasil
pertambangan,
rumah sakit dan industri
13. Analisis dan penerapan
sistem manajemen limbah
hasil usaha UMKM dan
perbengkelan
14. Aplikasi
Membran
Geopolymer
Berbasis
Metakaolin
untuk
Penjernihan Air Sungai
15. Rekayasa
teknik
Pemanfaatan
ampas
limbah sisa produksi kopi
untuk bahan particle
board,
dan
produk
pengharum ruangan.
16. Kajian kerentanan bahaya
sosial pasca musibah
bencana alam (gempa,
banjir, dsb)
17. Identifikasi
tingkatan
kerentanan sosial dan
ekonomi
masyarakat
perkotaan
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18. Kajian dan pemetaan
tingkat kerentanan sosial
dan ekonomi masyarakat
serta solusi penanganan
jangka pendek, menengah
dan jangka panjang
19. Analisis
kelayakan Lab Struktur (TS)
terhadap fasilitas publik
pasca terjadi bencana
(gempa, banjir, longsor,
dll) .
20. Pengujian
performance Lab Struktur (TS)
kelayakan fasilitas publik
sesuai dengan standar
yang berlaku.
21. Analisis dan kajian tingkat
kesiapsiagaan masyarakat
dalam
menghadapi
bencana alam (gempa,
banjir, longsor, dll)
22. Pemberdayaan masyarakat
dalam
kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam

Bidang Fokus Riset : 7. Sosial Humaniora – Seni Budaya – Pendidikan
Kompetensi/
Keilmuan/
keahlian
1. Sosial,
ekonomi dan
budaya
2. Teknik Kimia

Isu – isu strategis

Konsep
Pemikiran

1. Konsep
dan
inovasi
tatakelola
sistem
pemerintahan

Mendapatkan sebuah
konsep yang tepat untuk
membangun
budaya
unggul
masyarakat
dengan menggali dan

Pemecahan
masalah
1. Kajian
1.
pengembangan
ekonomi
kawasan dengan 2.

Topik riset yang
dbutuhkan

Sumber Daya
Laboratorium Terkoneksi

Inovasi
tatakelola Lab Akuntansi Komputer
kekuangan pemerintahan (TN)
desa dan UMKM binaan
Kajian terhadap instrumen Akuntansi komputer (TN)
– instrumen sistem pemilu
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3. Teknik
Infotmatika
dan komputer

dan
pendidikan
belum
kuat
pada tataran
manajemen
level
menengah dan
bawah
2. Kajian
pengembangan
potensi daerah
masih kurang
3. Pemetaan
kapasitas
ekonomi
masyarakat
berdasarkan
potensi
daeraha dan
SDM belum
kuat
4. Budaya unggul
pada
masyarakat
belum tumbuh

mengembangan semua
potensi daerah dan
pengembangan SDM
melalui
peningkatan
pendidikan dan keahlian
melalui jalur formal dan
informal

menggali
potensi daerah
2. Pengembangan
dan penguatan
SDM
masyarakat
untuk
mempunyai
keahlian
dan
daya saing
3. Implemantasi
teknologi yang
tepat
dalam
mendukung
penguatan
kapasitas kawan
4. Pengembangan
sistem
pendidikan
dengan budaya
unggul

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kajian dampak pemilu
terhadap sendi – sendi
kehidupan dan tatanan
sosial masyarakat
Membangun kemandirian
dan kedaulatan pangan
untuk
masyarakat
pedesaan
Pengembangan kapasitas
(SDM
dan
Ipteks)
masyarakat
dalam
mendukung kemandirian
pangan
Pengembangan program
peningkatan
keahlian
pemuda
pengangguran
dipedesaan melalui jalinan
kerjasama
Rekayasa dalam bidang
sosial, budaya, seni, sistem
pemerintahan
dan
ekonomi pedesaan
Pengembangan usaha pada
sektor
agribisnis,
peternakan,
perikanan,
pariwisata,
kuliner,
kerajinan pedesaan
Pengembangan
dan
pemberdayaan kelompok
UMKM
dalam
mendukung
ketahanan
sosial masyarakat

Lab Pemasaran (TN)

Lab
Pemasaran,
Microfinance (TN)

Lab

Lab Komputer (TN)

Lab Mikrofinance (TN)

Lab
Pemasaran,
Microfinance (TN)

Lab

Lab
Pemasaran,
Microfinance (TN)

Lab
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10. Pengembangan kreatifitas
dan inovasi usaha kecil
dan menengah
11. Program pengembangan
SDM kewirausahaan dan
koperasi dengan sistem
syariah/islam
5. Pembangunan
ekonomi
dan
penanggulan
kemiskinan dan ekonomi
syariah/islam
12. Pengembangan
model
gampong cerdas (smart
village)
dengan
menggunakan basis IoT
dan TIK
13. Pengelolaan
sampah
perkotaan
dengan
menggunakan
sistem
berbasis IoT
14. Strategi komunikasi dan
informasi berbasis IoT
untuk peningkatan seni
budaya daerah
15. Pengembangan aksesoris,
souvenir dan kuliner untuk
mendukung pariwisata
16. Tata kelola perusahaan
dan keuangan
17. Pengembangan
sistem
informasi industri dan
pengelolaan manajemen

Lab
Pemasaran,
Microfinance,
Komputer (TN)
Lab Pemasaran (TN)

Lab
Lab

Lab Pemasaran (TN)

Lab Komputer (TN)

Lab Komputer (TN)

Lab
Pemasaran,
Akuntansi,
dan
Komputer (TN)

Lab
Lab

Lab Komputer (TN)

78

18. Pengembangan
bidang
akuntansi dan auditing
19. Manajemen
program
penguatan karakter tenaga
pendidikan pada sekolah
20. Pengembangan
model
kurikulum
berbasis
penguatan
pendidikan
karakter
21. Pengembangan strategis
kemitraan
lembaga
pendidikan formal dengan
mitra non pendidikan
formal
22. Pengembangan
jejaring
kemitraan berbasis IoT
23. Pengembangan teknologi
dan media pendidikan
dalam pembelajaran
24. Program
peningkatan
kapasitas SDM tenaga
pendidikan
mendukung
sekolah
berbasis
kompetensi
25. Penguatan sumber daya Lab Komputer (TN)
manuasia dalam sistem
manajemen pendidikan
26. Pengembangan
Lab Komputer (TN)
pendidikan
berbasis
kompetensi
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Tabel 4.3 Indikator Kinerja P3M
No

Indikator Kinerja

1

Dosen Tetap
• Bergelar Doktor
• Jumlah Dosen
Produktivitas penelitian dosen
• Judul penelitian dana PT atau mandiri
• Judul penelitian diluar PT (dlm negeri)
• Judul penelitian diluar PT (luar negeri)
Publikasi Ilmiah
• Jurnal Nasional tidak terakreditasi
• Jurnal Nasional terakreditasi (Terindeks
SINTA 1-6)
• Jurnal Internasional bereputasi
(Terindeks Scopus)
• Jurnal Internasional tidak bereputasi
• Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi
• Seminar Nasional (Terindeks Google
Scholar)
• Seminar Internasional (Terindek
Scopus)
Produk/jasa yang diadopsi industri/
masyarakat
• TKT 1-3
• TKT 4-6
• TKT 7-9
PATEN dan PATEN Sederhana
• PATEN

2

3

4

5

2025

Jumlah
(2021-2025)

0
0

0
0

0
0

60
12
1

65
15
1

70
20
1

315
63
3

70

80

90

100

400

30

40

50

60

70

250

44

20

20

25

30

40

135

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

278

100

110

120

130

140

600

162

60

65

70

75

80

350

75
0
22

25
1
8

28
2
12

30
4
14

35
6
16

40
7
18

158
20
68

4

1

2

2

2

3

10

Indikator Kinerja
2022
2023
2024

Jumlah
2018-2020

2021

34
264

0
0

0
0

0
0

137
60
0

50
6
0

60
10
0

196

60

92
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6
7

8

9

10
11

• PATEN Sederhana
Peneliti asing
• Dosen peneliti asing
Unit fasilitas penunjang
• Laboratorium di Jurusan Teknik Sipil
• Laboratorium di Jurusan Teknik Mesin
• Laboratorium di Jurusan Teknik Kimia
• Laboratorium di Jurusan Teknik
Elektro
• Laboratorium di Jurusan Teknik
Informatika Komputer
• Laboratorium di Jurusan Tata Niaga
Penyelenggaran forum ilmiah
• Seminar nasional (SEMNAS)
• Konferensi internasional (I-COSINE)
Buku Ajar/Teks
• Buku ber-ISBN
• Book Chapter
Pemakalah pada Forum Ilmiah
• Invited speaker
Unit bisnis hasil riset
• Inkubator bisnis

13

5

6

6

7

8

32

0

0

0

0

1

1

2

9
12
10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

5
4

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5
5

39
1

8
0

8
1

10
1

10
1

12
1

48
4

6

4

4

5

6

8

27

1

0

0

0

0

0

0

23
8
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BAB 5 PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN
Tahapan implementasi pelaksanaan kegiatan penelitian di PNL, lembaga P3M mempunyai
peranan penting sebagai manajemen pengelola kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dimulai dari
perencanaan anggaran, pemantauan dan evaluasi. Laporan akhir pelaksaanaan kegiatan
penelitian secara berkala akan dilaporkan pada pimpinan lembaga PNL sebagai bentuk
profesionalisme dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di P3M. P3M PNL melaksanakan
perencanaan penelitian strategis di tingkat Lembaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
dengan fungsi sebagai pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian dari berbagai sumber dana.
Pelaksana teknis penelitian terdiri dari Dosen, tenaga pendidik (PLP) dan mahasiswa yang
berasal dari Prodi terkait dengan penelitian. Pelaksana penelitian merupakan kolaborasi
peneliti antar Prodi yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan. Peneliti
dapat melakukan penelitian dengan menggunakan lebih dari satu sumber daya laboratorium,
baik pada satu jurusan, lintas jurusan atau lintas perguruan tinggi. Komponen pengelola dan
pelaksana penelitian saling bekerjasama untuk kelancaran dan keberhasilan penelitian
sehingga hasil luaran penelitian yang diharapkan dapat terwujud. Berdasarkan sumber
pendanaan kegiatan penelitian, berbagai sumber pendanaan penelitian di PNL secara garis
besar sebagai berikut:
1. Dana DIPA PNL yang berasal dari APBN
2. Hibah kompetensi (DRPM, LPDP, dll),
3. Kerjasama dengan Pemda/BUMN/Industri/Swasta.
Politeknik Negeri Lhokseumawe pada periode penelitian 2016 – 2020, menjalan skema 2
jenis penelitian, yaitu: Penelitian terapan dan penelitian dasar dengan pendanaan dari
berbagai sumber. Skema penelitian pada Renstra P3M PNL periode penelitian 2021 – 2025
menetapkan 3 buah, yaitu: penbelitian dasar, terapan dan pengembangan. Penambahan
skema penelitian pengembangan untuk mencapai produksi dan hilirisasi penelitian
sebagaimana yang diatur dalam tujuan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).
Penelitian dasar ditujukan sebagai salah satu jenis penelitian yang mengarahkan peneliti
untuk memperoleh model ilmiah. Model ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi
landasan (dasar) bagi penelitian terapan dan pengembangan. Penelitian ini berorientasi pada
suatu gejala, kaidah, teori, metode, model atau postulat baru yang menjadi landasan berpikir
atau pendukung suatu proses, teknologi, dan lain-lain, dimana ukuran keberhasilannya tidak
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berupa produk dalam waktu singkat, melainkan berupa model ilmiah yang melandasi
penelitian terapan. Penelitian ini diarahkan untuk kepeloporan penemuan dan
pengembangan IPTEKS yang mengandung unsur kebaharuan.
Penelitian terapan merupakan penelitian yang memberikan kesempatan kepada peneliti
untuk melakukan penelitian yang merupakan penerapan IPTEK sehingga dapat memicu
perkembangan (inovasi) teknologi terapan dan industri dan bermanfaat untuk menyelesaikan
masalah-masalah publik yang kontekstual. Penelitian ini juga bisa diarahkan untuk
menyempurnakan hasil – hasil penelitian sebelumnya untuk disiapkan menjadi produk
teknologi yang memiliki nilai komersial dan peningkatan kesejahtraan masyarakat.
Penelitian Pengembangan ditujukan untuk mencapai pengembangan lebih lanjut pada
tahapan model/produk/purwarupa yang telah di uji coba dalam lingkungan yang sebenarnya.
Penelitian pengembangan adalah model penelitian yang lebih diarahkan untuk
mengembangkan produk komersial. Dalam penelitian ini diperlukan keterlibatan mitra
sebagai investor. Skema Penelitian Pengembangan dapat dilakukan untuk penelitian
kerjasama dari dalam atau luar negeri. Penelitian kerjasama luar negeri dapat dilakukan
secara multilateral atau dalam bentuk konsorsium. Tujuan Penelitian Pengembangan
diantaranya, menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang siap
diterapkan yang. Merealisasikan peta jalan teknologi atau hasil riset yang bersifat
multidisiplin yang menghasilkan produk komersial, Membangun kemitraan Academic,
Bussiness, Government, and Community (ABGC); dan meningkatkan dan mendorong
kemampuan peneliti di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan institusi mitra di dalam
negeri atau di luar negeri. Skema penelitian pengembangan sangat penting dilakukan oleh
peneliti di PNL sebagai sebuah langkah untuk mencapai visi dan misi PNL yaitu manunggal
(mandiri, unggul dan global).
Skema penelitian yang ditetapkan pada Renstra Penelitian Periode 2021 - 2025 mengikuti
panduan pada skema penelitian dari sumber pendanaan DIPA PNL, Kemendikbud Ristek
dan BRIN serta skema penelitian yang didanai oleh pemerintah daerah dan industri.
Penelitian dengan topik riset spesifik berdasarkan dari kumpulan topik riset unggulan P3M
PNL sebagaimana diuraikan pada Bab III akan menjadi perioritas dalam pendanaan.
Penelitian unggulan spesifik PNL yang menjadi perioritas pendanaan dimaksud untuk
memberikan ciri khas keunggulan PNL dalam bidang penelitian untuk pemecahan masalah
Nasional serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Estimasi pendanaan penelitian tiap tahun dapat digambarkan dalam Tabel 5.1. Sumber
perolehan rencana anggaran dari Internal, kemenristek dikti, BRIN, Kemenkeu dan kerja
sama dengan berbagai pihak.
Tabel 5.1 Estimasi pendanaan penelitian
No

Tahun Anggaran
(dalam juta rupiah)
2022
2023
2024

Uraian Kebutuhan
2021

1.

2.
3.
3.

4.

5.

Penguatan
SDM
Dosen
dalam
kegiatan penelitian
(workshop
karya
tulis ilmiah)
Penelitian Reguler
dan unggulan dana
DIPA PNL
Penelitian unggulan
dana DIPA PNL
Hibah
penelitian
dana Kementerian
Hibah
Penelitian
kerjasama industri,
Pemda,
BUMN,
BUMD
Intensif
artikel
ilmiah terakreditasi
internasional

2025

0

80,0

160,0

160,0

160,0

487,5

487,5

487,5

487,5

487,5

0

200,0

300,0

300,0

350,0

2.200,4

2.640,0

3.168,0

3.800,0

4.000,0

0

100,0

150,0

200,0

250,0

74,9

120,0

150,0

200,0

250,0
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BAB 6 PENUTUP
Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian tidak dapat dicapai secara mudah dalam
waktu singkat tetapi membutuhkan proses cukup lama sehingga perlu dilakukan
perencanaan secara berkelanjutan. Proses ke arah penelitian yang berkualitas dan bardaya
saing dapat dicapai jika direncanakan dengan baik, terarah dan dipersiapkan secara
sistematik. Rencana strategis penilitian direncanakan dengan mengacu pada evaluasi diri
dengan

mepertimbangkan

segala

aspek

keunggulan

dan

kekurangan.

Dengan

mempertimbangkan segala aspek pendukung, maka rencana penelitian yang dijabarkan
dengan baik dalam penyusunan konsep dan kemudahan dalam pencapaian indikator kinerja
yang realistis pada tahapan pelaksanaan kedepannya. Implementasi program pengembangan
dalam rangka pencapaian tujuan akhir dari rencana penelitian yang telah disusun,
membutuhkan dukungan sumberdaya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian.
Dukungan tersebut baik berupa dana, komitmen pimpinan dan fasilitas – fasilitas utama dan
penunjang sesuai dengan kebutuhan kelompok kegiatan dalam setiap kategori program
penelitian yang telah ditetapkan.
Renstra penelitian P3M Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021-2025 ini diharapkan mampu
menjadi panduan untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas sesuai dengan fokus riset
unggulan Politeknik Negeri Lhokseumawe dan RIRN. Disamping itu juga, Renstra
penelitian dapat menjadi panduan dan arahan bagi para peneliti untuk terus – menerus
mengembangkan penelitian yang dapat memunculkan nilai – nilai keunggulan yang pada
akhirnya akan dapat memberi manfaat bagi penguatan ekonomi kemasyarakatans. Hasil –
hasil penelitian yang dihasilkan dengan langkah – langkah yang ditempuh dari analisis
konsep, modelisasi, prototype/produk dan pada akhirnya akan dapat dilakukan hilirisasi
produksi. Konsep penelitian yang sampai dengan hilirisasi produkinilah yang diharapkan
secara garis besar dalam RIRN, berdaya guna dan dapat menambah daya saing dan
ketahanan bangsa dan negara.
Pengembangan perolehan dana penelitian melalui kompetisi dan kerjasama perlu dikaji terus
dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi yang berkembang dimasyarakat
demikian pula kemungkinan-kemungkinan pendayagunaan potensi internal lembaga melalui
pelayanan jasa kelembagaan. Upaya mendapatkan alokasi biaya yang memadai dari
pemerintah pusat bahkan dari pemerintah Daerah melalui penyampaian proposal berkualitas
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baik perlu diperhatikan secara serius demikian pula manfaat yang dapat diperoleh melalui
pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di dalam negeri dan di luar negeri.
Upaya penguatan – penguatan yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas
penelitian sebagaimana yamg tertuang dalam panduan rencana strategis penelitian ini, yang
semuanya bermuara untuk mendukung visi dan misi Politeknik Negeri Lhokseumawe yang
manunggal (mandiri, unggul dan global).
Penyusunan Renstra penelitian Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021-2025 dilakukan
secara konprehensif dengan menerima semua input dari semua Jurusan dan unit – unit
terkait di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Tim penyusun Politeknik Negeri
Lhokseumawe mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya untuk dukungan materiil
dan spirituil kepada semua pihak yang telah telah mendukung dalam penyusunan Renstra
Penelitian Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021-2025. Tim penyusun memberikan
penghargaan dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada : Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Direktur, Wakil Direktur dan segenap
pimpinan dilingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe serta seluruh tim penyusun Renstra
Penelitian Politeknik Negeri Lhokseumawe 2021 – 2025.
Besar harapan kami semoga Renstra Penelitian Politeknik Negeri Lhokseumawe ini dapat
memberikan arahan dan panduan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu
5 tahun dan sebagai salah satu sarana untuk mecapai visi dan misi lembaga. Semoga dengan
adanya Renstra Penelitian ini dapat menjadi panduan para dosen/peneliti di PNL agar dapat
menghasilkan produk – produk hasil penelitian yang dilakukan lebih berdaya guna untuk
masyarakat, bangsa dan negara.
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