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KATA PENGANTAR 

  

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tim penulis panjatkan kehadirat Allah 

Subhanahu wa ta’ala, atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga tim penulis bisa 

menyelesaikan penyusunan Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Borobudur. 

Peta Jalan Penelitian ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Universitas Borobudur. Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik merupakan paying bagi 

kegiatan penelitian pada setiap Program Studi yang menjadi bagian dari Fakultas Teknik.  

Penyusunan Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik selain berdasarkan Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Universitas Borobudur, juga  berdasarkan rencana strategis Fakultas 

Teknik. RIP Universitas Borobudur telah menetapkan tiga bidang unggulan yang 

terintegrasi yaitu : (1). Sains, Teknologi dan Rekayasa; (2). Sosial, Humaniora dan 

Kesehatan; dan (3) Ekonomi dan Hukum. Selanjutnya Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik 

ini akan menetapkan berbagai skema penelitian, Baik untuk peneliti pemula sampai 

penelitian unggulan. Kami berharap Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik ini dapat 

dijadikan acuan dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peneliti di lingkungan 

Fakultas Teknik.  

Buku Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik ini terwujud berkat kerjasama dan 

dedikasi Tim Penyusun Fakultas Teknik dan Gugus Kendali Mutu Fakultas Teknik. 

Diharapkan adanya Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik ini akan mendukung visi dan misi 

Fakultas Teknik secara umum dan visi misi Program Studi secara khusus. Ucapan terima 

kasih tidak lupa kami sampaikan kepada LPPM Universitas Borobudur ysng telah 

mendampingi Tim Penyusun dalam proses penyusunan Peta Jalan Penelitian Fakultas 

Teknik.  

 

 

Jakarta, Mei 2021 

Dekan Fakultas Teknik 

 

Ir. Wahyu Inggar Fipiana, MM 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang 

Fakultas Teknik sangat memahami bahwa kegiatan penelitian merupakan pendukung 

penting bagi kegiatan pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian juga akan memberikan 

kontribusi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan keilmuan dan mampu 

menunjang peningkatan kualitas dosen, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat dan 

pembangunan nasional. Selain penelitian pengembangan ilmu dan keahlian bagi peserta 

didik juga dipengaruhi peran serta mereka dalam masyarakat. Dimana kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat juga menjadi salah satu dari tri dharma Perguruan Tinggi yang harus 

dilaksanakan oleh civitas akademika.  

Fakultas Teknik juga menyadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi saat ini dan masa yang akan datang dirasa sangat cepat. Hal tersebut dipengaruhi 

pula adanya arus globalisasi dan semakin meningkatnya peranan teknologi informasi dan 

komunikasi yang telah membewa perubahan dalam kehidupan manusia. Demikian pula 

dengan perkembangan teknologi yang berdampak langsung pada teknologi pembangunan, 

yang merupakan domain utama pada Fakultas Teknik.  

Guna mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal yang cepat dan dinamis, 

institusi kami sadar bahwa diperlukan ketersediaan sumber daya manusia yang dapat 

mengikuti arah kebutuhan pasar yang berkembang. Perkembangan tersebut menuntut 

tersedianya sumber daya manusia yang terdidik dan terampil yang mampu memecahkan 

permasalahan yang terjadi. Pengembangan ketrampilan tersebut dapat diperoleh melalui 

pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kaitan ini peran Fakultas 

Teknik sebagai agen perubahan yang mengkhususkan di bidang pembangunan menjadi 

sangat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.  

Perkembangan saat ini terkait kuantitas dan kualitas penelitian yang dihasilkan oleh 

sumber daya manusia Indonesia yang terpublikasi baik secara nasional maupun 

internasional masih sangat kurang dibandingkan dengan Negara Asia lainnya. Sementara 

kemampuan pemerintah Indonesia dalam menyediakan sumber pendanaan sangat terbatas, 

sehingga diperlukan strategi yang mandiri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas 

kegiatan penelitian tersebut. Terkait kondisi tersebut, Fakultas Teknik mengacu pada 

kebijakan Universitas Borobudur, menetapkan kebijakan sebagai berikut : 

1. Penentuan arah pengembangan (Peta Jalan) Penelitian Fakultas Teknik 

Universitas Borobudur yang jelas, berkesinambungan dan realistis. 

2. Menetapkan penelitian unggulan bagi Fakultas Teknik Universitas Borobudur. 
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3. Meningkatkan kemampuan para peneliti muda Fakultas Teknik Universitas 

Borobudur. 

4. Meningkatkan iklim penelitian di lingkup fakultas. 

5. Meningkatkan deseminasi hasil penelitian melalui peningkatan jumlah hasil 

penelitian yang dipublikasikan. 

6. Meningkatkan perolehanpaten, HAKI lainnya serta produk unggulan. 

7. Meningkatkan jumlah penelitian yang dapat diaplikasikan dalam pengabdian 

masyarakat. 

8. Menggalang alumni untuk meningkatkan perannya dalam penelitian, pengabdian 

masyarakat dan kewirausahaan. 

Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik merupakan arahan kebijakan dalam pengelolaan 

kegiatan penelitian dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan peta jalan penelitian fakultas 

ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Induk Penelitian yang telah disusun oleh 

Universitas Borobudur. Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik ini merupakan acuan bagi 

terselenggaranya kegiatan penelitian pada program studi dibawah naungan Fakultas Teknik.  

Perencanaan dokumen Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik ini didasarkan pada 

Rencana Strategis Fakultas 2021 – 2025 dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan. 

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arahan kebijakan bagi kegiatan penelitian di 

lingkungan Fakultas Teknik dan pihak-pihak yang bersedia bekerja sama dalam kegiatan 

penelitian. 

2. Landasan Pengembangan Penelitian Program Studi 

Fakultas Teknik Universitas Borobudur memiliki tiga program studi, yaitu Program 

Studi Teknik Sipil, Program Studi Arsitektur dan Program Studi Teknik Industri. Sebagai 

Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Fakultas Teknik berkewajiban melakukan pembinaan 

dan arahan bagi terselenggaranya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di setiap program 

studi yang berada dibawah naungan Fakultas Teknik.  

A. Visi & Misi Kegiatan Penelitian Fakultas Teknik  

Visi dan Misi kegiatan penelitian di Fakultas Teknik mengacu pada visi dan misi 

penelitian yang ada di Universitas Borobudur, dalam hal ini yang di kembangkan oleh 

LPPM dimana Visi tersebut adalah : Membangun dan mengembangkan Sumber Daya 

Peneliti yang professional dan mandiri serta berwawasan kewirausahaan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan auat kesenian pada tahun 2030. 

Berdasarkan Visi tersebut, maka dapat dirumuskan misi bagi tercapainya visi yang 

telah ditetapkan, yang terdiri dari : 

1. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program penelitian untuk 

pengembangan IPTEKS yang relevan dengan pembangunan nasional bagi setiap 

program studi. 
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2. Menyelenggarakan, mengkoordinasikan dan menyebarluaskan hasil penelitian 

melalui program publikasi ilmiah, seminar dan diskusi ilmiah serta pertukaran 

informasi dalam rangka membangun iklim dan budaya akademik. 

3. Mendorong terciptanya kemandirian yang kondusif untuk tumbuh dan 

berkembangnya budaya meneliti. 

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, publikasi serta kepemilikan Hak 

Atas Kekayaan intelektual sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni, dengan mengedepankan budaya dan sumber daya local. 

B. Tugas Pokok & Fungsi Fakultas dalam Pembinaan Kegiatan Penelitian 

Fakultas Teknik sebagai unit pengelola program studi memiliki tanggung jawab 

melakukan pembinaan terhadap berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh 

program studi. Utamanya kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana kegiatan 

penelitian menjadi salah satunya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diperlukan 

perencanaan kegiatan yang menjadi dasar dan panduan bagi berjalannya kegiatan pada 

tahap pelaksanaan. Dalam hal ini Fakultas berfungsi antara lain : 

a. Mengkoordinasikan semua kegiatan penelitian dalam bentuk kegiatan-kegiatan : 

pembahasan/mereview proposal dan hasil penelitian. 

b. Menyelenggarakan pelatihan terkait metodologi penulisan proposal guna 

meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan menghindarkan dari duplikasi 

penelitian antar sesame peneliti. 

c. Memantau dan memonitoring pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan dosen-

dosen peneliti. 

d. Melaksanakan pembinaan bagi dosen-dosen peneliti pemula dalam menyusun 

proposal penelitian, penulisan hasil penelitian dan artikel hasil penelitian untuk 

penerbitan publikasi ilmiah. 

e. Menyebarluaskan hasil penelitian melalui seminar atau jurnal ilmiah baik nasional 

maupun internasional. 

f. Meningkatkan jejaring kerja sama penelitian dengan berbagai pihak baik 

pemerintah maupun swasta. 

C. Potensi Bidang Penelitian di Fakultas Teknik 

Fakultas teknik memiliki 3 (tiga) program studi yaitu : Program Studi Teknik Sipil, 

Program Studi Arsitektur, dan Program Studi Teknik Industri, dengan jumlah dosen 

tetap program studi secara keseluruhan mencapai 21 orang dosen.  Berdasarkan 

program studi yang dikelola tersebut dan mengacu pada Rencana Induk Penelitian 

Universitas Borobudur, maka potensi penelitian di Fakultas Teknik dikelompokkan 

atas 3 bidang utama, yaitu : 
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a. Sains & Teknologi 

b. Social, Humaniora dan kesehatan, serta 

c. Ekonomi dan Hukum 

Dari ke 3 bidang utama tersebut maka dapat direncanakan bahwa kegiatan penelitian 

yang dapat dilaksanakan untuk tiap program studi antara lain : 

a. Bidang Utama Sains & Teknologi, dapat menjadi topik utama bagi setiap program 

studi. Dimana Prodi Teknik Sipil dapat melakukan penelitian dengan topik terkait 

pelaksanaan pembangunan, Prodi Arsitektur dapat melakukan penelitian dengan 

topik terkait kegiatan perencanaan, sedangkan Prodi Teknik Industri dapat 

melakukan penelitian dengan topik terkait material dan manajemen industry 

material pembangunan.  

b. Social, Humaniora dan kesehatan, dapat menjadi topik utama bagi setiap program 

studi, dimana ke tiga prodi berkaitan langsung dengan bidang social, humaniora 

dan kesehatan terkait kegiatan pembangunan. 

c. Ekonomi dan Hukum, dapat menjadi topik utama bagi setiap program studi yang 

ketiganya dapat mempengaruhi secara ekonomi dan ketiganya berkegiatan terkait 

dengan peraturan atau hukum di wilayah dimana kegiatan pembangunan 

dilaksanakan. 

Ketiga bidang utama tersebut akan diupayakan implementasinya pada kegiatan 

penelitian di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Kegiatan kedepan 

direncanakan berbagai topik akan ditetapkan untuk setiap program studi dan 

diupayakan dapat membangun sinergi yang memberikan dampat positif terhadap 

kegiatan pembangunan di Indonesia, dan tentunya juga memberikan peningkatan bagi 

perkembangan iklim ilmiah di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Borobudur.  

Potensi lain yang dimiliki Fakultas Teknik adalah jumlah dan kualitas dosen di 

Fakultas Teknik. Jumlah yang tercatat sebagai Dosen Tetap Program Studi (DTPS) 

untuk setiap prodi adalah : Prodi Teknik Sipil 10 orang DTPS, Prodi Arsitektur 7 orang 

DTPS dan Prodi Teknik Industri 7 orang DTPS. Ke 24 DTPS tersebut memiliki bidang 

ilmu beragam. Keberagaman tersebut merupakan potensi bagi keberagaman kegiatan 

penelitian yang dapat dilaksanakan. Beberapa bidang keilmuan yang dimiliki dosen 

antara lain : 

a. Program Studi Teknik Sipil, memiliki dosen dengan berbagai bidang keilmuan 

sebagai berikut : 

1. Teknik Sipil  

2. Teknik Struktur 

3. Struktur Beton 

4. Manajemen dan Teknik Konstruksi   
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5. Manajemen Sumber Daya Manusia. 

6. Teknik Sumber Daya Air   

7. Teknologi Rawa 

8. Teknik Transportasi Jalan   

9. Perencanaan Transportasi 

10. Manajemen dan Teknik Konstruksi  

11. Manajemen Resiko. 

12. Manajemen Mutu 

13. Sistem Informasi Manajemen   

14. Ilmu Perairan  

15. Hidrologi 

16. Matematika  

Prodi Teknik Sipil dengan jumlah dosen 10 orang namun memiliki 16 bidang 

keilmuan. Bidang keilmuan yang beragam merupakan potensi yang tinggi bagi 

kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan.  

b. Program Studi Arsitektur, memiliki dosen dengan berbagai bidang keilmuan 

sebagai berikut : 

1. Arsitektur dan Perencanaan Wilayah Kota 

2. Perancangan Arsitektur 

3. Bangunan dan Tapak 

4. Perencanaan dan Perancangan Kota  

5. Bangunan Gedung-Gedung dan Perumahan 

6. Perancangan Interior 

7. Pengembangan Perumahan dan Lahan Perkotaan 

8. Sosiologi Perkotaan  

9. Pertumbuhan Kota 

10. Rekayasa Sistem Struktur 

Prodi Arsitektur dengan jumlah dosen 7 orang namun memiliki 10 bidang 

keilmuan. Bidang keilmuan yang beragam merupakan potensi yang tinggi bagi 

kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. 

c. Program Studi Teknik Industri, memiliki dosen dengan berbagai bidang 

keilmuan sebagai berikut : 

1. Manajemen Pemasaran 

2. Teknik dan Manajemen Industri  

3. Sistem Manufaktur  

4. Bisnis dan Manajemen  

5. Manajemen Stratejik. 
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6. Manajemen dan Ekonomi  

7. Manajemen Industri  

8. Manajemen Operasi dan Produksi. 

9. Manajemen Kualitas. 

10. Manajemen Rantai Pasok dan Logistik   

11. Manajemen Rantai Pasok dan Logistik Industri Manufaktur. 

12. Perancangan, Perawatan, dan Perbaikan Mesin dan Peralatan Bantu. 

13. Pendidikan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup. 

14. Manajemen Properti dan Bisnis 

Prodi Teknik Sipil dengan jumlah dosen 7 orang namun memiliki 16 bidang 

keilmuan. Bidang keilmuan yang beragam merupakan potensi yang tinggi bagi 

kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan. 

Berbagai potensi tersebut dapat menjadi dasar perencanaan dalam menyusun kegiatan 

penelitian di Fakultas Teknik dengan 3 Prodi. Selanjutnya setiap program studi akan 

menyusun peta jalan sebagai panduan melaksanakan kegiatan penelitian dalam 5 

tahun kedepan. 

D. Analisis Kondisi Saat Ini 

Analisis SWOT dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal 

yang mempengaruhi, meliputi : kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman yang 

dihadapi unit kerja dalam merealisasikan visi dan tujuan yang telah dirumuskan, yaitu: 

a. Weakness (Kelemahan) 

▪ Belum tersedianya dana penelitian dari Universitas. 

▪ Belum terkoordinasinya kegiatan penelitian di masing-masing program studi. 

▪ Partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian belum merata dan perlu 

ditingkatkan. 

▪ Sarana dan prasarana penelitian perlu ditingkatkan. 

▪ Luaran penelitian belum optimal 

b. Strength (Kekuatan) 

▪ Kemudahan akses jurnal dalam dan luar negeri. 

▪ Meningkatnya atmosfer dosen untuk meneliti. 

▪ Meningkatnya partisipasi dosen dalam riset-riset kompetitif. 

▪ IT yang semakin memadai. 

c. Threat (Ancaman) 

▪ Fakultas Teknik dari Perguruan Tinggi lain yang lebih progresif. 

▪ Meningkatnya kuantitas institusi lainnya di Indonesia 

d. Opportunity (Peluang) 
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▪ Semakin banyaknya dana penelitian dari berbagai sumber baik dari dalam 

maupun luar negeri. 

▪ Peluang kerjasama local dan regional dalam bidang penelitian. 

▪ Publikasi ilmiah yang semakin banyak. 

▪ Kebijakan pemerintah yang mendorong berkembangnya bidang penelitian 

dan kemudahan publikasi. 

▪ System penilaian kinerja dosen yang menuntut dosen melakukan penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat dan publikasi. 

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut maka dapat dilakukan analisis SWOT yang 

akan menghasilkan arahan-arahan yang dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan 

bagi kemajuan Fakultas Teknik dimasa depan.  

E. Pendekatan Penyusunan Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik 

Penyusunan Peta Jalan Penelitian Fakultas Teknik Universitas Borobudur dilakukan 

melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu :  

1. Menetapkan Identitas; dengan dasar pertimbangan berbagai factor internal dan 

eksternal Fakultas Teknik guna menetapkan kondisi terkini. 

2. Mengembangkan rencana aksi untuk mencapai prioritas strategi penelitian yang 

dapat dicapai oleh program studi, serta dapat mendorong kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Implementasi, monitoring dan evaluasi rencana aksi dalam mencapai prioritas 

strategis.  

Beberapa dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan dalam penyusunan 

peta jalan ini antara lain laporan evaluasi diri, laporan kinerja program studi, serta 

dokumen lain yang relevan. Berlandaskan pada dokumen-dokumen yang dapat diacu 

tersebut, maka dapat direncanakan aksi yang akan dilakukan yang bertujuan untuk 

menetapkan  tujuan dan sasaran yang hendak dicapai meliputi  visi dan misi, sasaran 

dan indicator capaiannya.  
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BAB II  

RENCANA INDUK PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK 

 

 

Fakultas Teknik sebagai Unit Pengelola Program Studi memiliki 3 (tiga) program studi 

yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu Program Studi Teknik Sipil, Program Studi 

Arsitektur dan Program Studi Teknik Industri. Ketiga program studi memiliki sumber daya 

masing-masing yang berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana, dimana ketiganya 

haruslah dikelola kegiatan tri dharma perguruan tingginya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sebagai upaya pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

maka Fakultas Teknik menyusun roadmap (rencana induk) kegiatan tersebut.  

Sebagai Unit Pengelola Program Studi, fakultas berupaya mengelola kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi. Guna mengintegrasikan kegiatan 

tersebut, maka pertimbangan mendasar harus diambil dari ketiga program studi tersebut. 

Ketiga prodi diuapayakan untuk dapat berkolaborasi, bersinergi, dan terintegrasi demi 

optimalnya kontribusi Fakultas Teknik terhadap peningkatan ilmu pengetahuan. Landasan 

kolaborasi, sinergi, dan integrasi didasari dengan kelompok keilmuan sebagai berikut : 

Table 1. Peta Kelompok Keilmuan Prodi Pada Fakultas Teknik 

KELOMPOK KEILMUAN 
KOLABORASI ANTAR 

PRODI 
TEKNIK SIPIL ARSITEKTUR 

TEKNIK 

INDUSTRI 

1. Struktur 1. Perencanaan 

Wilayah dan 

Perkotaan 

1. Sistem 

Manufaktur 

Prodi Teknik Sipil, Arsitektur 

dan Teknik Industri 

2. Keairan Prodi Teknik Sipil & 

Arsitektur 

3. Transportasi 2. Perancangan 

Arsitektur 

2. Manajemen 

Industri 

Prodi Teknik Sipil dan Teknik 

Industri 

4. Manajemen 3. Rekayasa 

Struktur 

3. Sistem Industri 

& Tekno 

Ekonomi 

Prodi Arsitektur dan Teknik 

Industri 5. Lingkungan  

Kolaborasi juga dapat dilakukan antar fakultas yang ada di Universitas Borobudur, antara 

lain : 

1. Fakultas Ekonomi 

2. Fakultas Hukum 

3. Fakultas Pertanian 

4. Fakultas Ilmu Komputer  
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5. Fakultas Psikologi dan  

6. Fakultas Ilmu Kesehatan 

Kolaborasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar fakultas dan 

prodi sangat dimungkinkan karena Universitas Borobudur memiliki LPPM yang bertugas 

mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian & pengabdian kepada masyarakat 

diseluruh institusi ini.  

Rencana induk penelitian Fakultas Teknik ini disusun untuk menjadi pedoman arah 

penelitian segenap dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Borobudur. Rencana 

induk penelitian ini merupakan tindak lanjut dari perwujudan gerak langkah penelitian 

dosen Fakultas Teknik yang didasarkan pada isu-isu strategis renstra Fakultas Teknik 2021 

– 2025. Isu-isu strategis yang muncul dapat diteliti dengan adanya kolaborasi, sinergi, dan 

integrasi demi optimalnya kontribusi Fakultas Teknik terhadap peningkatan ilmu 

pengetahuan. Selanjutnya, isu strategis di bidang penelitian ini dirinci ke dalam dua aspek 

berikut: 

a. Penelitian dan publikasi di bidang teknik yang dilakukan secara konsisten agar mampu 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan ilmu pengetahuan dan sumber daya 

manusia unggul, berkarakter kewirausahaan, dan berdaya saing global. 

b. Pengelolaan tridharma secara sinergis, kolaboratif dan integratif untuk menjamin 

dihasilkannya penelitian dan publikasi dengan kualitas tinggi serta berkontribusi 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kedua isu strategis di atas diturunkan dari Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Universitas 

Borobudur, yang kemudian dikembangkanlah rencana induk penelitian yang disusun 

sebagai berikut: 

1. Target Periodisasi 

Target periodisasi kegiatan penelitian di Fakultas Teknik adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Target Periodisasi Penelitian 

No 
Isu Strategis 

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 

1 Merancang bangunan 

sipil : gedung dari 

pondasi sampai struktur 

atas. 

Melaksanakan  

Bangunan gedung 

Penerapan dasar 

rekayasa lingkungan 
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No 
Isu Strategis 

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 

2 

Merancang bangunan air 

Pelaksanaan dan 

Pemeliharaan 

bangunan air 

Proses pembangunan 

berkelanjutan. 

3 
Merancang bangunan 

jalan,  jembatan & 

pelabuhan 

Melaksanakan & 

memelihara bangunan 

jalan,  jembatan & 

pelabuhan 

Perencanaan Ramah 

Lingkungan 

4 Meluasnya wilayah 

perkotaan 

Menyelesaikan 

masalah pembangunan  

Bahan Bangunan 

Berkelanjutan 

5 Meluasnya 

perkembangan fisik 

perkotaan 

Manajemen 

Konstruksi 

Potensi pasar berdasar 

ketepatan lokasi 

6 Perencanaan metode 

kerja & Perancangan 

perkakas kerja 

Perencanaan 

Bangunan Pintar 

 

7 Desain fasilitas pabrik 

dan proses 

pendistribusian 

Struktur Berkelanjutan 

8 Pengendalian biaya 

produksi 

Pengembangan 

produk  

9 
 

Relevansi performa 

kerja dengan insentif 

 

2. Target Jangka Pendek Penelitian 

Berikut adalah target jangka pendek Fakultas Teknik dalam penelitian. 

Tabel 2. Target Jangka Pendek Penelitian 

No Isu Strategis Dasar Pemikiran 
Topik riset yang akan 

dikembangkan 

1 Merancang bangunan sipil  • Aman / kokoh 

• Efisien 

• Nyaman  

1. Model Struktur Bangunan 

Tinggi 

2. Analisis Beton Bagi Fungsi 

Berbentang Lebar yang 

Efektif 

2 Merancang bangunan air • Fungsional  

• Ketepatan 

dimensi 

1. Perancangan Sistem Drainase 

Perumahan Berkelanjutan 

2. Sistem Pelaksanaan dan 

Pemeliharaan Drainase 

Perkotaan yang Efektif 
3 Merancang bangunan jalan,  

jembatan & pelabuhan 
• Fungsional  

• Ketepatan 

dimensi 

1. Perancangan Jalan & 

Jembatan Berkelanjutan 

2. Model Pelaksanaan Jalan & 

Jembatan di Perkotaan 

4 Meluasnya wilayah 

perkotaan 

Mengefisienkan 

fungsi ruang kota 

Perencanaan Pola Ruang Kota 

Terpadu 
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No Isu Strategis Dasar Pemikiran 
Topik riset yang akan 

dikembangkan 

5 Meluasnya perkembangan 

fisik perkotaan 

Membuat 

perencanaan terpadu 

Perencanaan Wilayah Dengan 

Fungsi Lengkap 

6 Perencanaan metode kerja 

& Perancangan perkakas 

kerja 

• Efektif  

• Efisien  

Alternative metode & peralatan 

pendukung efektivitas proses 

produksi 

7 Desain fasilitas pabrik dan 

proses pendistribusian 
• Lay out & 

fasilitas sesuai 

standar  

• Prosedur rapi & 

efisien 

Kajian system pengelolaan 

produksi dan mekanisme 

distribusi produk. 

8 Pengendalian biaya 

produksi 
• Efisien  

Alternatif biaya produksi dalam 

tahapan produksi 

 

3. Key Performance Indicators untuk Jangka Pendek  

Berikut adalah indikator capaian penelitian untuk jangka pendek: 

Tabel 3. Key Performance Indicators untuk Jangka Pendek 

No Indikator 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Jumlah penelitian unggulan yang didanai 

pihak internal per tahun 
0 3 6 9 12 

2 Jumlah penelitian unggulan yang didanai 

pihak eksternal per tahun 
0 1 3 6 9 

3 Jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian di 

jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal 

internasional, atau dalam bentuk buku per 

tahun 

4 7 10 13 16 

4 Jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian di 

prosiding seminar/konferensi nasional dan 

internasional per tahun 

2 5 8 11 14 

5 Jumlah paten/HAKI per tahun 6 9 12 15 18 

Penetapan indicator capaian yang diharapkan adalah untuk ketiga program studi yang 

ada di Fakultas Teknik.  
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BAB III PENUTUP 

 

 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai saat ini 

sangat bergantung pada sumber pendanaan yang ada pada kemandirian peneliti dan 

pelaksanan pengabdian. Hal ini dikarenakan, program studi masih belum dapat mengalokasi 

dana khusus untuk dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Selain mengandalkan dana yang berasal dari individu dosen, program studi juga mencoba 

untuk dapat mengakses dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari institusi 

misalnya dana hibah riset baru dapat diperoleh dari Dikti dan Pemerintah Kota. Hibah riset 

yang berasal dari swasta dan kerjasama luar negeri belum dapat diperoleh. Hal ini karena 

Sumberdaya Manusia yang berada di lingkungan Program Studi Teknik Sipil masih belum 

memenuhi persyaratan yang telah distandarkan. 

Roadmap ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Evaluasi akan dilakukan 

secara periodik untuk melihat perkembangan dan kemajuan pelaksanaanya serta 

kemungkinan adanya target-target yang tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan 

strategis.  
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