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I. PENDAHULUAN 
 

Program Penelitian Terapan Unggulan Polsri  (PTU Polsri) ini merupakan penelitian 

penugasan yang dimaksudkan untuk memacu dan memicu para dosen dalam melaksanakan 

penelitian terapan yang bermutu sesuai dengan bidang kajian unggulan yang tercantum dalam 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Polsri tahun 2016-2020.  

Program ini menitikberatkan pada asas keadilan dan pemerataan dimana setiap tahun 

(mulai tahun 2017) selama periode pertama empat tahun, semua dosen mendapat kesempatan 

penelitian melalui skim PTU Polsri ini. Setiap tahun akan diluncurkan program 90-100 judul 

penelitian yang dikelola oleh satu orang Ketua dan  tiga orang anggota. Dengan demikian 

setiap judul terdapat 4 orang dosen yang berarti setiap tahun 370-400 dosen dapat kesempatan 

penelitian. Program ini bergulir / bergantian dimana setiap dosen berkesempatan satu kali 

menjadi Ketua penelitian selama satu tahun, jadi dalam waktu empat tahun semua dosen  

(sekitar 370-400 orang) mempunyai kesempatan menjadi Ketua. 

Luaran penelitian diharapkan selain jurnal nasional terakreditasi atau jurnal 

internasional bereputasi seperti terindex scopus, dan luaran lain berupa 

alat/prototipe/model/skema/produk/denah/perangkat lunak/sistem/kebijakan atau teknologi 

tepat guna lainnya.  

Lebih dari itu melalui kegiatan ini diharapkan suasana akademik yang lebih kondusif 

akan terus terjaga dan bahkan ditingkatkan antar dosen di setiap prodi sehingga baik dosen 

maupun mahasiswa merasa nyaman dan senang di kampus (terlebih di laboratorium dan 

bengkel) dalam berkreativitas ilmiah melalui penelitian terapan. Yang tidak kalah pentingnya 

adalah diharapkan luaran penelitian terapan unggulan dapat dipamerkan baik tingkat lokal 

maupun tingkat nasional sehingga akan meningkatkan citra Polsri dalam forum ilmiah. 

Banyaknya kreativitas ilmiah dalam bentuk penelitian kerjasama sesama dosen akan 

memberikan efek kepercayaan diri yang tinggi bagi dosen dalam berkompetisi pada tingkat 

penelitian yang lebih tinggi seperti skim penelitian desentralisasi dan skim kompetitif nasional 

bagi dosen. 

Prioritas penelitian terapan unggulan Polsri mengacu kepada delapan (8) bidang kajian 

berikut topik-topik penelitian unggulan yang terdapat dalam lampiran panduan ini, dimana 

dokumen lengkapnya tertera dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016-2020 yang sudah 

dapat diunduh melalui situs p3m.polsri.ac.id  atau files.polsri.ac.id pada folder P3M.  Selain 

buku RIP 2016-2020 juga dapat diunduh buku Renstra Pengabdian 2016-2020.  
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Berdasarkan ARN 2016-2019, RIRN 2015-2045, dan Master Plan Percepatan dan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), rekam jejak penelitian di Polsri, dan fasilitas sarana 

laboratorium/bengkel,  serta SDM berikut program studi yang ada, maka perioritas penelitian 

unggulan di Polsri  5 tahun ke depan  (2016-2020) difokuskan pada delapan Kelompok Bidang 

Kajian Utama Penelitian: 1).Teknologi dan Manajemen Energi, 2). Teknologi dan Manajemen 

Pangan, 3). Teknologi Informasi dan Komunikasi, 4). Teknologi dan Manajemen Material Maju, 

5). Teknologi dan Manajemen Air, 6). Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan, 7). 

Teknologi dan Manajemen Transportasi, 8). Teknologi dan Manajemen Penanggulangan 

Kebencanaan. 

Penelitian Terapan Unggulan Polsri (PTU Polsri) merupakan penelitian penugasan dan 

menjadi salah satu sarana bagi setiap program studi untuk menunjukkan kualitas dosen dalam 

penelitian terapan. Oleh sebab itu semua prodi akan mendapat kesempatan sama dalam PTU ini. 

Jumlah dosen Polsri 370 orang yang terdistribusi dalam 22 program studi (D III dan D IV). 

Jumlah kuota judul hibah PTU tiap prodi disesuaikan dengan jumlah dosen dalam prodi 

tersebut.  

Pada periode pertama, program PTU ini direncanakan selama  empat (4) tahun. Setiap 

tahun jumlah kuota PTU direncanakan seperempat (1/4) bagian jumlah dosen mendapatkan 

kesempatan menjadi Ketua hibah PTU dan (3/4) bagian dosen lainnya menjadi anggota 

sehingga setiap tahun  semua dosen mendapatkan kesempatan penelitian PTU Polsri. Lebih dari 

itu setiap dosen mendapatkan kesempatan satu kali menjadi Ketua penelitian PTU dalam 

periode pertama empat tahun ini. 

 

II. TUJUAN 
 
Tujuan dari penugasan penelitian terapan unggulan Polsri adalah: 

 

a. Memberikan kesempatan kepada semua dosen Polsri untuk meneliti dan 

menjadi ketua Peneliti  

b. untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen yang sesuai dengan 

Secara ringkas seleksi penelitian penugasan dipetakan oleh kaprodi dan kajur dimana 

sebelumnya kelompok bidang kajian (KBK) membuat usulan tema/topik penelitian sesuai riset 

unggulan Polsri dalam RIP 2016-2020. Dosen yang ditugaskan kaprodi/kajur secepatnya 

membuat proposal. Seleksi administrasi dilakukan di prodi/jurusan sedangkan seleksi akademik 

di tingkat P3M. 
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penelitian unggulan Polsri;  

c. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian terapan yang menjadi prioritas 

unggulan Polsri sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) 2016-2020 

d. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian unggulan baik dalam bentuk 

artikel dalm jurnal ilmiah bergengsi maupun dalam bentuk luaran ipteks lainnya. 

e. untuk meningkatkan jumlah dosen Polsri yang menjadi penyaji dalam seminar penelitian 

baik nasional maupun internasional. 

 

III.  LUARAN PENELITIAN 
 
Luaran wajib dari Penelitian t e r a p a n  u n g g u l a n  P o l s r i  adalah:  

1. dokumen Laporan Akhir penelitian; 

2. publikasi ilmiah dalam jurnal n a s i o n a l  t e r a k r e d i t a s i  a t a u  j u r n a l  

i n t e r n a s i o n a l  b e r e p u t a s i  s e p e r t i  t e r i n d e k s  s e p e r t i  s c o p u s ,  d a n  l a i n -

l a i n .   

3. Luaran ipteks lainnya seperti alat, prototipe, model, perangkat lunak, sistem, produk, 

desain, rekayasa sosial, teknologi tepat guna, patent / HKI, kebijakan, pengkajian 

 
Luaran tambahan yang diharapkan dari penelitian ini dapat berbentuk pengayaan 

modul/bahan ajar, pengayaan job sheet/petunjuk praktikum. 

 
 

IV.  KRITERIA DAN PENGUSULAN PENELITIAN PENUGASAN 
 
Kriteria  dan  persyaratan  umum  pengusulan  penugasan Penelitian Terapan Unggulan  

Polsri  adalah sebagai berikut: 

a. Program ini dirancang per periode dimana pada periode pertama selama empat (4) tahun 

diharapkan semua dosen mendapat kesempatan hibah penelitian PTU ini yang digulirkan 

setiap tahun. 

b. Setiap tahun direncanakan terdapat 100 judul sehingga dalam empat tahun periode 

pertama akan terdapat 400 judul PTU Polsri.  

c. Setiap dosen Polsri selama empat tahun akan mendapat giliran satu kali menjadi Ketua 

dan tiga kali menjadi anggota. 

d. Pada tahun kedua (2018) terdapat 90-100 judul yang akan dikelola oleh 90-100 orang 

ketua dan sekitar 300 orang anggota. Pada tahun kedua, satu orang anggota  tahun pertama 

akan naik menjadi Ketua, sementara Ketua pada tahun pertama akan turun menjadi 

anggota, begitulah seterusnya. 
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Kemenristekdikti atau Kementerian/Lembaga lain yang dananya  setara atau lebih besar 

g.  Setiap dosen hanya boleh terlibat dalam satu program Penelitian Terapan Unggulan Polsri 

setiap tahun, kecuali jika tidak ada lagi dosen lain yang dapat memenuhi kuota yang ada di 

prodinya dan mendapat persetujuan Ketua Program studi dan Ketua Jurusan (Ditandai 

dengan surat keterangan). 

proposal penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti dalam skim 

penelitian ini; 

h. Tim peneliti terdiri dari satu Ketua dan 3 orang anggota dosen; (4 orang )  

i. Dalam tahun yang sama, d o s e n  tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu 

j. Kuota proposal yang akan didanai adalah 25% dari  total dosen Polsri.

k. Prioritas dosen yang ditugaskan penelitian (khususnya ketua Peneliti) dipetakan oleh 

Kaprodi dan Kajur dengan menganut asas kesetaraan dan keadilan dimana selama empat 

tahun ke depan  (mulai tahun 2017) semua dosen Polsri mempunyai peluang menjadi 

ketua peneliti.  

l. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mendukung 

prioritas riset unggulan Polsri sesuai RIP 2016-2020.  

m. jangka waktu penelitian  adalah 8 - 1 0  b u l a n  dengan biaya penelitian  tahun 2018

     maksimal  Rp 20.000.000,- per  judul. 

o. usulan penelitian a w a l  d i b u a t  2 r a n g k ap  h a r d  co p y  tak dijilid  u n t u k  d i ev a l u

as i  o l e h T i m r e v i e w e r  jurusan. Materi yang dievaluasi khususnya format, substansi, 

dan kesesuaian dengan RIP.

e. Pengusul adalah dosen tetap P o l s r i  y a n g  m e m p u n y a i  N I P  a t a u  N I D N ; 

f. Ketua pengusul tidak sedang melaksanakan penelitian atau pengabdian  dana 

p. Revisi proposal oleh dosen atas dasar saran Tim jurusan.
q.  Setelah selesai Review dan Revisi di jurusan, hasil penilaian dan 2 rangkap            
     proposal tak dijilid dikirim ke P3M untuk dievaluasi Tim Reviewer institusi

n. Ringkasan tahapan pengusulan penugasan penelitian (Gambar 1) adalah: 1). 

Kelompok bidang kajian (KBK) mengusulkan tema/topik penelitian ke Ka prodi/ Kajur, 
sesuai prioritas riset unggulan dalam RIP Polsri 2016-2020, 2). Kaprodi/Kajur membuat 

pemetaan penugasan penelitian, 3). Dosen yang ditugaskan membuat proposal 

penelitian, 4). Kaprodi dan Tim KBK memeriksa administrasi, kualitas substansi dan 

kesesuaian tema/topik penelitian unggulan dalam RIP, 5). Kajur menyetujui proposal 

dan diajukan ke P3M, 6). P3M dan tim reviewer mengevaluasi kualitas akademik 

proposal, jika proposal baik langsung dilegalisasi dan diusulkan ke Direktur, 

sebaliknya jika kurang baik dikirim balik ke dosen pengusul untuk direvisi sesuai 

saran reviewer. 
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1. Kelompok bidang kajian (KBK) mengusulkan tema/topik penelitian ke Ka prodi/ 

Kajur, sesuai prioritas riset unggulan dalam RIP Polsri 2016-2020. 

2. Kaprodi/Kajur membuat pemetaan penugasan penelitian,  

3. Kaprodi/Kajur  menugaskan dosen untuk membuat proposal penelitian  

4. Seleksi terdiri dari seleksi administrasi ka prodi/jurusan dan dan seleksi akademik di 

P3M 

5. Pada tahap seleksi administrasi dan substansi  dilakukan di tingkat prodi /tingkat jurusan 

dilakukan oleh Ketua Prodi dan Sekretaris Jurusan yang meliputi: format, kesesuaian 

bidang kajian dan topik penelitian unggulan dalam RIP, substansi, nama dan NIP/NIDN 

pejabat pada lembar pengesahan 

6. Setelah lolos administrasi tingkat jurusan, diparaf oleh Ketua Prodi dan Sekretaris 

jurusan serta ditandatangani oleh Ketua jurusan.  

7. Administrasi jurusan harus mentabulasi proposal yang dikirim 

8. Proposal dikirim ke P3M untuk seleksi administrasi lanjutan dan pengesahan oleh 

kepala P3M 

9. Pada tahap seleksi akademik dilakukan  desk evaluasi dan pemaparan oleh pengusul di 

hadapan P3M dan Tim reviewer yang diusulkan oleh P3M. 

10. Jika proposal dinilai baik, proposal dilegalisasi oleh P3M dan diusulkan ke Direktur, 

sebaliknya jika proposal masih kurang baik, dosen pengusul diminta segera merevisi dan 

selanjutnya diusulkan ke Direktur. 

11. Hasil penilaian proposal dilaporkan ke Direktur Polsri. 

12. P ro po s a l  yan g  t e l ah  d i l ega l i s a s i  d i j i l i d  d an  d ik i r im  d i k i r im  d a l am 

b en t uk  so f t  co p y k e  P3 M  d i t am b ah  3  r an gk ap  h ard  co p y   yan g  

d i j i l i d  u n t uk  d i a r s i p ak n  sa tu  d i  P 3M,  s a tu  d i  j u r us an  t e r k a i t  d an  

s a tu  u n tu k  p en e l i t i .   

 

 

 

 

V. Mekanisme seleksi penelitian penugasan (Gambar 1) 

r.  Usulan penelitian yang telah disetujui P3M dan tim Reviewer serta d i l ega l i s a s i  o l eh  Di

     r ek tu r ,  d i k i r i m  d a l am  b en tu k  s o f t  cop y k e  P 3 M d i t am b ah  3  r an gk ap  h  

    ar d  co p y   yan g  d i j i l i d  u n tu k  d i a r s ip akn  s a t u  d i  P 3M ,  s atu  d i  j u rus an  t e r

    k a i t  d an  s a t u  un tu k  p en e l i t i .   
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Gambar 1. Mekanisme seleksi proposal penelitian penugasan 

      Start 

Kelompok Bidang Kajian (KBK) 
membuat usulan 

Ketua jurusan menyetujui 
/mengesahkan  proposal dan 

mengusulkan ke P3M 

Kaprodi memeriksa administrasi dan 
susbtansi proposal 

Dosen yang ditugaskan membuat 
proposal 

Ketua Program Studi  membuat 
pemetaan penugasan penelitian 

P3M dan Tim Reviewer mengevaluasi  
kualitas akademik proposal 

       BAIK 

Disetujui: diusulkan ke Direktur  
untuk ditetapkan  

      END 

YA 

      TIDAK 

Dosen mengumpulkan Proposal ke P3M dan 
Jurusan, serta mulai penelitian 

- data base 
pengembangan KBK 
-data base roadmap 
penelitian  pada RIP 
Polsri atau pada 
renstra prodi/jurusan 

-cek point  5  pada  
mekanisme seleksi 
penugasan (V)  
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VI. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 
 
Usulan Penelitian Terapan Unggulan Polsri maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi 

dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut: 

a.   HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) 
 
b.   HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 
 
c.   DAFTAR ISI 
 
d.   RINGKASAN (maksimum satu halaman) 
 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode 

yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu 

menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

e.   BAB 1. PENDAHULUAN 
 

Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh 

keingintahuan   peneliti   dalam   mengungkapkan   suatu   gejala/konsep/dugaan   

untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau 

argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. 

Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan 

dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang 

akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan 

lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan 

tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini 

juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan. 

 

f.   BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan  ( r o a d  

m a p )  penelitian pengusul yang mengacu kepada RIP atau bidang unggulan Polsri 

sebagai acuan primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan 

mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.  Jelaskan juga studi pendahuluan 

yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul. 
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g.   BAB 3. METODE PENELITIAN 
 

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan 

penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, 

rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian 

yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, 

proses pengumpulan   dan   analisis   informasi,   serta   penafsiran   dan   penarikan   

kesimpulan penelitian. 

 

h.   BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 
 

4.1 Anggaran Biaya 
 
Rincian / justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dalam tabel 

dan dilampirkan. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format 

Tabel .1 dengan komponen sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Dosen Muda yang Diajukan 
 

 
No 

 
Jenis Pengeluaran 

Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1 Gaji dan upah (Maks. 20%)  

2 Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%)  

3 Perjalanan (Maks. 15%)  

4 Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan) (10- 
15%) 

 

Jumlah  

 

 

4.2 Jadwal Penelitian 
 
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 6 - 8  bulan 

dalam bentuk bar chart . 

i.   DAFTAR PUSTAKA 
 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka 

yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan 

nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang 

dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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j.   LAMPIRAN-LAMPIRAN YANG DIPERLUKAN: 
 

 Rincian/Justifikasi Anggaran Penelitian disusun dalam tabel. 
 

 Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas 
 

 Biodata ketua dan anggota. 
 
 

 
VI.  SUMBER DANA PENELITIAN 
 

a.   Polsri; 
 
b.   Instansi lain; dan 
 
c. dana mandiri dari peneliti. 

 
 
VII. SELEKSI DAN EVALUASI PROPOSAL 
 

 

 

 

VIII. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 

berikut luaran penelitiannya serta wajib memaparkan hasil penelitiannya pada 

seminar hasil penelitian  

 

 

 

 

 

  Seleksi  dan evaluasi  proposal  Penelitian  Penugasan  dilakukan dalam bentuk desk 

evaluasi  ditingkat jurusan.  Komponen penilaian desk evaluasi  proposal  menggunakan 

formulir sebagaimana pada Lampiran 3.  

 

 Tahap berikutnya dilakukan monitoring dan pembuatan laporan penelitian. 

 Setelah proposal yang layak didanai diumumkan, Ketua peneliti segera menandatangani 

kontrak dan melaksanakan kegiatan penelitian. Kontrak dapat diunduh di web 

polsri.ac.id. 

Sumber dana Penelitian Terapan Unggulan Polsri dapat berasal dari: 
 

 

 Evaluasi lanjutan dilakukan di tingkat Institusi 

 

 Pelaksanaan penelitian penugasan dilakukan sesuai dengan proposal yang diajukan.

 Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian 
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Lampiran 1. Format Halaman Sampul Penelitian Terapan Unggulan Polsri 

(Warna hijau) 
 
 

Bidang Kajian  :............................................... 

Topik Riset  :................................................ 
 
 
 

USULAN PENUGASAN PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN  

(PENELITIAN PENUGASAN) 

 
 

 

 

 

 

Logo Polsri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL 
 
 

(Untuk Dosesn: Nama ketua dan anggota tim,  

lengkap dengan gelar dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI........... 

JURUSAN................. 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

Bulan dan Tahun 
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Lampiran 2.  Format Halaman Pengesahan Penelitian Terapan Unggulan  
 

Judul Penelitian                       : ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 - dana Institusi lain     Rp.  …………(jika ada)…. 

 - dana  Mandiri           Rp.  …………(jika ada)….  
 
 
 
Mengetahui, 

Palembang, tanggal-bulan-tahun 

Ketua Jurusan......                                                                  Ketua Peneliti, 

 
Tanda tangan                                                                          Tanda tangan 

( Nama Lengkap )                                                                  ( Nama Lengkap ) 

NIP                                                                                   NIP 

 

Mengetahui,       Menyetujui, 

  Direktur        Kepala P3M 

  Politeknik Negeri Sriwijaya 

 
Tanda tangan 

  ( Nama Lengkap )       ( Nama Lengkap )  

  NIP        NIP 

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL 
PENUGASAN PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN 

Kode/Nama Rumpun Ilmu     : …………… / …..…..……………………………………… 

Ketua Peneliti: 

a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 

b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Jabatan Fungsional              : ……………………………………………………………… 

d.   Program Studi                     : ……………………………………………………………… 

e.   Nomor HP                           : ……………………………………………………………… 

f.   Alamat surel (e-mail)          : ……………………………………………………………… 

Anggota Dosen Peneliti I 

a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 

b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

      

Anggota Dosen Peneliti II 

a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 

b.   NIDN                                 : ………………………………………………………………

Anggota Dosen Peneliti III
 a.   Nama Lengkap                     :  ………………………………………………………………
 b.   NIDN                                  :  ………………………………………………………………
   Biaya Penelitian                   :  

- diusulkan ke Polsri  Rp. …………. 
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Lampiran 3. Formulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian Terapan Unggulan  

 
FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL  

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN (PENELITIAN PENUGASAN) 

 
 

Judul Penelitian 

Bidang  Kajian  

Topik Penelitian 

Jurusan /Prodi        

Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap 

b. NIDN 

c. Jabatan Fungsional 

Anggota Peneliti 

Biaya yang Diusulkan 

Biaya Direkomendasikan 

: ................................................................................................. 

..........................................................................................

...... 

: ................................................................................................. 

: ................................................................................................. 

: ................................................................................................. 

 

: .............................................................. 

: ......................orang 

: Rp.  

: Rp. ...................... 
 
 

No 
 

Kriteria Penilaian 
 

Bobot (%) 
 

Skor 
 

Nilai 

 
 

1 

Perumusan masalah: 

a. Ketajaman perumusan masalah 

b. Tujuan Penelitian 

 
 

25 

  

 
 

2 

Peluang luaran penelitian: 

a. Publikasi ilmiah 

b. Pengembangan Ipteks-Sosbud 

c. Pengayaan Bahan Ajar 

 
 

25 

  

 
3 

Metode penelitian 

-   Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan 

 
25 

  

 
 

4 

Tinjauan pustaka: 

a. Relevansi 

b. Kemutakhiran 

c. Penyusunan Daftar Pustaka 

 
 

15 

  

 
 

5 

Kelayakan penelitian: 

a. Kesesuaian waktu 

b. Kesesuaian biaya 

c. Kesesuaian personalia 

 
 

10 

  

Jumlah 100   

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = 

Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik) ; Nilai = Bobot x Skor 
 
Komentar Penilai: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Penilai, 
 

Tanda tangan 

( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 4.   Borang Monitoring dan Evaluasi Lapangan  

                         Penelitian Terapan Unggulan Polsri 

 
BORANG MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN  

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN POLSRI 

 
 

Judul Penelitian                                  : ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Peneliti Utama                                    : ………………………………………………………… 

NIDN                                                  : ………………………………………………………… 

Jurusan/Prodi                               : ………………………………………………………… 

Tahun Pelaksanaan Penelitian            : ..................................... 

Biaya yang diusulkan ke Polsri          : Rp……………………. 

Biaya yang disetujui Polsri                : Rp. ……………........... 
 
 

No Komponen Penilaian Keterangan Bobot Skor Nilai 

1 Capaian penelitian < 25% 25 – 

50% 

51 – 

75% 

>75% 30   

   
2 

 
Publikasi Ilmiah jurnal ilmiah 

Draft Submitt

ed 

Accepte

d 

Publishe

d 

 
30 

  

    

   
 

3 

 
Sebagai pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah 

 
Draft 

 
Terdaftar Sudah 

Dilaksanak
an 

 
 

25 

  

   

   
 
 
 

4 

Hak Kekayaan Intelektual: 

paten, paten sederhana, hak 

cipta, merek dagang, rahasia 

dagang, desain produk industri, 

indikasi geografis, perlindungan 

varietas tanaman, perlindungan 

topografi sirkuit terpadu 

Draft Terdaftar Granted 
 
 
 
 

5 

  

   

   
5 

Produk/Model/Prototip/Desain  
/ Karya seni/ Rekayasa Sosial 

Draft Produk Penerapan  
5 

  

   

   
6 

 
Bahan Ajar 

Draft Editing Sudah 

Terbit 

 
5 

  

   

 Jumlah 100   
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Komentar Pemantau : 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 

Tanda tangan 
 
 

( Nama Jelas ) 
 
Keterangan: 

 
Skor: 1, 2, 4, 5 (1 = kurang, 2 = cukup, 4 = baik, 5 = sangat baik) 

1.   Capaian penelitian: Skor 5 = > 75 %, 4 = 51-75 %, 2 = 25-50 %, 1 = < 25 %. 

2.   Publikasi pada jurnal ilmiah: 
Skor 5 = published/accepted, 4 = submitted, 2 = draft/belum ada. 

3.   Pemakalah pada pertemuan ilmiah lokal: 
Skor 5 = sudah dilaksanakan/ terdaftar, 4 = draft, 2 = belum ada. 

4.   HKI: Skor 5 = granted/terdaftar, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada. 
5.   Produk/Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa 

Sosial: Skor 5 = penerapan/produk, 2 = draft/belum ada. 
6.   Bahan Ajar: Skor 5 = sudah terbit/proses editing, 4 = draft, 2 = belum/tidak ada. 
7.   Sertakan barang bukti dari luaran dimaksud. 
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Lampiran 5. Format Laporan Kemajuan Penelitian terapan unggulan Polsri 

 
 

 

LAPORAN KEMAJUAN 
 
 

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN POLSRI 

 

 

 
 
 
 

Logo Polsri 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua/Anggota Tim 

(DOSEN:Nama lengkap dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI...... 

JURUSAN.................. 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

Bulan dan Tahun 
 
 
 

 a.  Sampul Muka Bidang kajian :
                                                                                                Topik Riset     :
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b.  Format Halaman Pengesahan Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan  

 
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN 

 

Judul                                                    :  

……………………………………………………………… 

Ketua Peneliti: 

a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 

b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Jabatan Fungsional              : ……………………………………………………………… 

d.   Program Studi                     : ……………………………………………………………… 

e.   Nomor HP                           : ……………………………………………………………… 

f.   Alamat surel (e-mail)          : ……………………………………………………………… 

Anggota Dosen Peneliti I 
a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 
b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Perguruan Tinggi                : ………………………………………………………………  

Anggota Dosen Peneliti II 
a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 
b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Perguruan Tinggi                : ……………………………………………………………… 
 
Biaya Penelitian                   : - diusulkan ke Polsri  Rp. …………. 

- dana Institusi lain     Rp.  …………(jika ada)…. 

- dana  Mandiri           Rp.  …………(jika ada)…. 

 

 
 
 
Mengetahui
, 

 
  Palembang, tanggal-bulan- tahun 

Ketua Jurusan......                                                                  Ketua Peneliti, 

 
Tanda tangan                                                                          Tanda tangan 

( Nama Lengkap )                                                                  ( Nama Lengkap ) 

NIP                                                                                   NIP 

 

Mengetahui,       Menyetujui, 

  Direktur        Kepala P3M 

  Politeknik Negeri Sriwijaya 

 
Tanda tangan 

  ( Nama Lengkap )       ( Nama Lengkap )  

  NIP        NIP 

 



 

c.  Sistematika Laporan Kemajuan 
 
 
Laporan Kemajuan Penelitian Terapan Unggulan Polsri 

 
HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

RINGKASAN 

PRAKATA  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
BAB 4. METODE PENELITIAN  

BAB 5. HASIL YANG DICAPAI  

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
 
-  Artikel ilmiah (draft, bukti status 

 
submission atau reprint), jika ada. 

 
-  Produk penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lampiran 6. Format Laporan Tahunan/Akhir 

a.  Sampul Muka 

LAPORAN TAHUNAN/AKHIR  
 
 

PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN POLSRI 

 

 
 
 
 

Logo Polsri 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketua/Anggota Tim 

(DOSEN:Nama lengkap dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI...... 

JURUSAN.................. 

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 

Bulan dan Tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b.  Format Halaman Pengesahan Laporan 

 
HALAMAN PENGESAHAN  

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN POLSRI 

(PENELITIAN PENUGASAN) 

 

 
 

Judul                                                    :  

……………………………………………………………… 

Ketua Peneliti: 

a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 

b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Jabatan Fungsional              : ……………………………………………………………… 

d.   Program Studi                     : ……………………………………………………………… 

e.   Nomor HP                           : ……………………………………………………………… 

f.   Alamat surel (e-mail)          : ……………………………………………………………… 

Anggota Dosen Peneliti  
a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 
b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Perguruan Tinggi                : ……………………………………………………………… 

Anggota Dosen Peneliti II 
a.   Nama Lengkap                    : ……………………………………………………………… 
b.   NIDN                                   : ……………………………………………………………… 

c.   Perguruan Tinggi                : ……………………………………………………………… 

Biaya Penelitian                   : - diusulkan ke Polsri  Rp. …………. 

- dana Institusi lain     Rp.  …………(jika ada)…. 

- dana  Mandiri           Rp.  …………(jika ada)…. 
 
 

 
 
 
Mengetahui
, 

 
  Palembang, tanggal-bulan- tahun 

Ketua Jurusan......                                                                  Ketua Peneliti, 

 
Tanda tangan                                                                          Tanda tangan 

( Nama Lengkap )                                                                  ( Nama Lengkap ) 

NIP                                                                                   NIP 

 

Mengetahui,       Menyetujui, 

  Direktur        Kepala P3M 

  Politeknik Negeri Sriwijaya 

 
Tanda tangan 

  ( Nama Lengkap )       ( Nama Lengkap )  

  NIP        NIP 
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c.  Sistematika Laporan 
 

Laporan Akhir Penelitian Terapan Unggulan Polsri 
 
HALAMAN SAMPUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

RINGKASAN 

PRAKATA  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN  

BAB 1. PENDAHULUAN 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 
BAB 4. METODE PENELITIAN 

 
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN  

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
 
-   instrumen 

 
-   personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya 

-   HKI dan  publikasi 
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LAMPIRAN  
 

KERANGKA DASAR PETA JALAN PENELITIAN UNGGULAN 
 

Kerangka dasar peta jalan (roadmap) penelitian yang akan dilaksanakan dalam skala 

institusi dari setiap penelitian unggulan / bidang kajian yang dicuplik dari Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Polsri 2016-2010  disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kerangka dasar peta jalan penelitian tiap bidang unggulan  tahun 2016-2020 

N

No. 

Bidang kajian 

unggulan 

Kerangka dasar peta jalan penelitian 

1

1 

Teknologi dan 

Manajemen 

Energi 

 

1. Penelitian dasar dan terapan bidang energi baik dari segi 

proses, desain prototipe alat produksi, dan sistem informasi 

sumber daya energi. 

2. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk produksi biogas dan 

biodiesel serta bioetanol dari sumber energi terbarukan 

3. energi  bangunan,  manajemen energi, low-temperature process, 

pemanfaatan bahan buangan, otomotive 

4.  Konversi biomassa menjadi bahan bakar nabati, bahan  bakar  

alternatif,  konversi  energi, 

5. Pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan melalui 

pemanfaatan potensi sumber daya lokal dan peningkatan 

kualitas lingkungan hidup 

 

2

2 

2 

Teknologi dan 

Manajemen 

Pangan 

 

6. Pengembangan industri proses pangan berbasis agroindustri 

7. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pengolahan 

pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

8. Peningkatan nilai tambah produk pertanian 

9. Pengolahan produk pertanian pasca panen 

10. Diversifikasi pangan berbasis umbi-umbian 

11. Pengolahan pangan berbasis fermentasi 

12. Kajian pangan jajanan yang sehat  

13. Sistem informasi pangan unggulan Sumatera selatan 

14. Permodelan dalam perbaikan sistem manajemen usaha 

industri pangan 

 

3

3 

Teknologi 

Informasi dan 

Komunikasi 

15. Sistem biometric 

16. Elektronika, instrumentasi dan robotika 

17. Sistem keamanan transaksi elektronik 

18. Digital library dan distance learning 

19. Teknologi untuk membantu masyarakat berkebutuhan khusus 

(penyandang cacat) 

20. Pengembangan perangkat lunak pendukung e-Business dan e-

Government 
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4

4 

Teknologi dan 

Manajemen 

Material Maju 

 

21. Pengujian sifat fisik –kimia material/perkakas mesin yang 

didesain untuk teknologi tepat guna 

22. Peningkatan nilai tambah besi/logam bekas untuk impeler 

kendaraan air 

23. Teknologi produksi material untuk kebutuhan bangunan dan 

industri 

24. Pemanfaatan limbah padat untuk campuran bahan konstruksi 

bangunan sipil 

25. Biokoagulan, biopolimer, biodiesel, biosurfaktan/surfaktan 

26. Proses & manajemen produksi material maju  

27. Pemodelan dalam perbaikan sistem manajemen usaha 

material maju 

28. Meningkatkan produktivitas dan kualitas, Peningkatan upaya 

penelitian di segenap potensi yang mampu menciptakan 

produk unggul yang berkualitas 

 

5 Teknologi dan 

Manajemen Air 

 

29. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

pengelolaan limbah dan penanganan air hujan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

30. Keberlanjutan sumber daya air, penjernihan air 

31. Desain ekologi dan keberlanjutan air dan lingkungan 

32. Aplikasi Teknologi membran dan  Reverse osmosis dalam 

pengolahan dan penjernihan air 

 

6

6 

Sosial Humaniora 

- Seni Budaya – 

Pendidikan 

 

33. Kajian Pembangunan Sosial Budaya, termasuk di dalamnya 

kearifan lokal 

34. Kajian Sustainable Mobility 

35. Kajian Penguatan Modal Sosial 

36. Kajian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia 

37. Komunikasi,   agama, bahasa,   seni,   budaya,   desain,   

architecture, 

38. Keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual 

39. Pembangunan moral, karakter dan integritas, 

40. Keseimbangan hard skill dan soft skill, kerjasama, dan 

kepedulian sosial  

41. Studi kelayakan bisnis bidang usaha seni kratif, UMKM, dan 

pendidikan 

42. kesejahteraan  masyarakat;  studi  perilaku:  organisasi,  

konsumen, pasar;  

43. Indigenous studies 

44. Global Village 

45. Urban Planning & transportation 

46. Reforma agraria 

47. Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan 

48. Rekayasa sosial dan pengembangan pedesaan 

49. Kewirausahaan, koperasi dan umkm 

50. Pendidikan karakter dan berdaya saing 

51. Seni budaya pendukung parawisata 
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7

7 

Teknologi dan 

Manajemen 

Transportasi 

 

52. Sistem informasi manajemen transportasi 

53. Rekayasa jalur lalu lintas untuk menghindari kemacetan 

54. Aplikasi alat tarnsportasi berbasis energi surya dan energi listrik 

55. Aplikasi ilmu Elektronika, instrumentasi dan robotika sebagai 

sensor untuk  dalam transportasi dan menghindari kecelakaan 

56. Pembangunan sumber daya air untuk transportasi  dan pangairan 

57. Kreativitas dan Inovasi moda transportasi  

 

8

8 

Teknologi dan 

Manajemen 

Penanggulangan 

Kebencanaan 

58. Rekayasa Struktur  

59. Mitigasi dan manajemen bencana 

60. Manajemen banjir, tanah longsor dan kekeringan 

61. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa dan tsunami 

62. Sistem informasi kebencanaan 

63. Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

64. Struktur tahan gempa, desain ekologi, green material 

65. Kreativitas dan inovasi peralatan penanganan dan 

penanggulagan kebencanaan 
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LAMPIRAN 

 
PROGRAM/ISU STRATEGIS DAN TOPIK RISET  UNGGULAN  

TIAP BIDANG KAJIAN BERDASARKAN RIP POLSRI 2016-2010 

 

1. Tema Bidang Kajian : Teknologi dan Manajemen Energi  

Tabel 4.1. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi dan Manajemen Energi 

Kompeten

si/Keahlia

n/ 

Keilmuan 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan 

Masalah 
Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

Multi 

disiplin 

1. Energi yang tak terbarukan 

 Berkurangnya Cadangan 

Minyak bumi 

 Kebutuhan akan teknologi  

 Effisiensi energy 

 

2. Energi yang terbarukan 

 Biomassa 

 Angin 

 Air 

 Geothermal 

 Solar 

 

3. Ekonomi 

 Pengaruh harga minyak 

dunia 

 Pasokan dan kebutuhan 

yang tak berimbang 

 Harga minyak 

mempengaruhi ekonomi 

Indonesia 

 

4. Sosial masyarakat 

 Pengaruh Teknologi energi 

terhadap masyarakat 

 

5. Lingkungan 

 Perubahan lingkungan dan 

ekosistem 

 

 

1. Diversifikasi energi: 

2. Teknologi yang 

ramah lingkungan 

3. Mini Plan 

4. Audit energi 

5. Lingkungan terjaga 

6. Sosial masyarakat 

7. Potensial biomassa 

8. Produksi biomassa 

menurunkan emisi 

CO2 karena 

berfotosintesis dan 

melepaskan O2 

9. Penggunaan energi 

berbasis fosil 

mendominasi energi 

baru dan terbarukan 

(EBT) berbasis 

biomassa dengan 

emisi lebih rendah 

 

1. Diversifikasi 

energi: 

 Konversi CPO 

jadi biodiesel 

 Batubara 

menjadi cair 

 Liquefraksi 

 Gasifikasi 

  
2. Teknologi 

ramah 

lingkungan 

Tidak ada 

limbah 

 

3. Mini plant 

 microhidro 

 microgeotherm

al 

   
4. Audit Energi 

 Effisiensi 

pembiayaan 

 Penghematan  

 

5. Lingkungan 

terjaga 

 Limbah nol 

 Effisiensi 

bahan baku  

  
6. Sosial 

masyarakat 

 Pengaruh 

teknologi 

 Pengaruh listrik  

  
7. Potensial 

Biomassa 

 Municipal solid 

waste 

 Limbah industri 

Pertanian  

 Biomassa yang 

beracun 

8. Optimalisasi 

potensi 

biomassa 

sebagai 

alternatif 

pengganti 

energi fosil 

9. Pengembangan  

sumber EBT 

berbasis 

biomasa 

1. Energi Panas Bumi & mikrohidro 

a. Pengembangan PLTP Produksi 

Dalam Negeri 

b.  Pemanfaatan Langsung panas 

bumi untuk Menunjang Ekonomi 

Masyarakat 

 

2. Energi Angin 

a.   Pengembangan Teknologi Sistem 

Konversi Energi Angin (SKEA) 

b.   Pemanfaatan 

Teknologi SKEA, mis.: sistem hibrid 

angin-PV-diesel 

c.  Pengembangan 

Teknologi Pembangkit Listrik 

Tenaga Surya 

3. Bahan Bakar Nabati (BBN, 

Biofuel) 

i.    Intensifikasi Pencarian Sumber 

Bahan Baku Bahan Bakar Nabati 

(BBN, Biofuel) termasuk algae 

ii. Pengembangan 

Iptek Produksi Bahan Bakar Nabati 

(BBN, Biofuel) 

4.  Biomassa dan Biogas 

i. Pengembangan 

teknologi pembangkitan biogas dari 

bahan tumbuhan 

ii. Pengembangan 

teknologi dan bahan aktif 

pembersihan biogas untuk bahan 

bakar generator listrik 

iii. Pengembangan 

teknologi reduksi elektrokimia 

5. Pengolahan & Pengelolaan sbr 

daya energi 

6. Teknologi  Batubara : liquifikasi, 

briket, analisa, dll7. Energi berbasis 

biomassa: biofuel (etanol, metanol, 

biodiesel) dan biogas 

7. Lampu dan alat elektronik hemat 

energi 

8. Pengembangan teknologi 

biomassa menjadi bahan bakar 

9. Pengembangan teknologi 

biodiesel dari BBN  

10. Penelitian dasar dan terapan 

bidang energi baik dari segi 

proses, desain prototipe alat 

produksi, dan sistem informasi 

sumber daya energi. 

11. Pemanfaatan teknologi tepat 

guna untuk produksi biogas dan 

biodiesel serta bioetanol dari 

sumber energi terbarukan. 

12. Energi  bangunan,  manajemen 

energi, low-temperature process, 
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10. Kegiatan 

pembanganan 

dan aktivitas 

ekonomi di 

daerah berbasis 

EBT 

 

 

pemanfaatan bahan buangan, 

otomotive. 

13. Konversi biomassa menjadi 

bahan bakar nabati, bahan  

bakar  alternatif,  konversi  

energi 

14. Pengembangan teknologi energi 

baru dan terbarukan melalui 

pemanfaatan potensi sumber 

daya lokal dan peningkatan 

kualitas lingkungan hidup 

15. Surfaktan sebagai agen EOR 

dalam pengaktifan sumur 

minyak 

16. Pemetaan lokasi tambang dan 

dampak penambangan. 

17. Kebutuhan energi dalam 

pembangunan ekonomi dan 

instrumen pengembangan bauran 

energi yang optimal 

 

2. Tema Bidang Kajian : Teknologi dan Manajemen Pangan  

Tabel 4.2. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi dan Manajemen Pangan 

Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan 
Masalah 

Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

 1. Kemandirian pangan 

2. Industri hilir produk 

pangan 

3. Jalur distribusi pangan  

 

1. Teknologi pasca 

panen 

 

2. Sistem informasi, 

manajemen dan 

kesepadanan 

teknologi 

 

3. Penyederhanaan jalur 

distribusi 

 

 1. Semakin tinggi 
penduduk, 
kebutuhan pangan 
meningkat.  

2. Kebutuhan pangan 
dapat dipenuhi dari 
dalam negeri jika 
pembangunan 
pertanian dan 
industri pertanian 
serta produk 
pangannya dapat 
didiversifikasi dan 
dapat diolah.  

 

1. Sistem informasi manajemen 

(SIM) makanan khas Sumsel 

2. Diversifikasi pangan berbasis 

umbi-umbian 

3. Pengolahan bahan pertanian 

menjadi produk lebih ekonomis 

4. Konversi bahan pertanian non 

pangan menjadi produk kimia 

dan/atau bahan bakar  

5. Model distribusi bisnis hasil 

pertanian 

6. Teknologi pengolahan pangan 

secara fermentasi/bioproses 

7. Model kebijakan bisnis hasil 

pertanian 

 

Multi disiplin 4. Teknologi pendukung 

pengolahan bahan 

pangan hasil pertanian 

5. Pangan lokal untuk 

nasional 
 

Perbaiakan manajemen 

produksi, SDM, 

distribusi, dan 

pemasaran UMKM 

bidang pangan 

 

 

 
 

  
3. Petani akan 

bergairah bergerak 
dalam dunia 
pertanian jika 
didukung oleh alat 
teknologi 
pertanian, pupuk 
dan pestisida yg 
murah.  

4. Jalur distribusi 
singkat, sehingga 
petani mendapat 
untuk besar, 
bukannya 
tengkulak/distribut
or 

8. Inovasi substitusi sumber pangan 

9. Pengolahan protein hewani dan 

nabati menjadi  

10. Pengolahan  sumber pangan 

hewani dan nabati menjadi 

makanan dalam kemasan sebagai 

oleh-oleh untuk menunjang 

wisata 

11. Perbaikan manajemen UMKM 

bidang pangan.  

12. Pengembangan industri proses 

pangan berbasis agroindustri 

 

13. Pemanfaatan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam rangka 

peningkatan kualitas dan kuantitas 

produksi pengolahan pangan, dan 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat 

14. Peningkatan nilai tambah produk 

pertanian 

15. Pengolahan produk pertanian 

pasca panen 

16. Diversifikasi pangan berbasis 

umbi-umbian 

17. Pengolahan pangan berbasis 

fermentasi 
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18. Kajian pangan jajanan yang sehat  

19. Sistem informasi pangan 

unggulan Sumatera selatan 

20. Permodelan dalam perbaikan 

sistem manajemen usaha industri 

pangan 

21. Produksi pakan untuk ternak dan 

ikan 

22. Produksi pupuk dan pestisida 

untuk tanaman pangan 

23. IPTEK pascapanen dan 

peningkatan nilai tambah produk 

hasil pertanian 

 6. Teknologi tepat guna 

diperlukan masyarakat 

untuk produksi 

7. Industri kecil dapat 

berkembang pesat 

dengan bantuan inovasi 

teknologi tepat guna 

dari perguruan tinggi 

8. Industri pengolahan 

/proses untuk 

peningkatan nilai 

tambah produk 

agroindustry 

9. Industri pengolahan 

bahan semakin 

berkembang pesat 

 

4. Penerapan dan 
pengembangan 
teknologi tepat guna 
meliputi 
pemasyarakatan, 

penerapan dan 

pengembangan 

berbagai jenis spesifik 
teknologi tepat guna. 

 

5. Penerapan industri 

proses daalam upaya 

konversi 
/diversifikasi bahan 

mentah menjadi 

produk bernilai 

ekonomis 

1. Penerapan 
teknologi 
disesuaikan dengan 
kebutuhan daerah 
dan produk hasil 
pertaniannya  

2. pengembangan 
produk unggulan 
daerah. (seperti  
Pengolah hasil 
pertanian 

3. Pengolah hasil 
perkebunan, 

4. Energi, Biofuels, 
Biomassa dan 
biogas). 

  

24.  Pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi 
pengolahan hasil pertanian 
dan perkebunan 

25. Pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi 
pengolahan hasil 
pertambangan 

26. Pembuatan alat-alat teknologi 
tepat guna dalam bidang 
pertanian, dan perkebunan 

27. Pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi 
pengolahan makanan 

28.  Rancang-bangun alat/mesin 
untuk pengolahan pupuk, 
pakan, biogas, penyulingan 
minyak atsiri, berbasis bahan 
baku lokal 

 

3. Tema Bidang Kajian: Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Tabel 4.3. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

Teknik Elektro, 

Teknik Komputer, 

Teknik Mesin 

Sistem biometrik Pendeteksian penyakit 

dengan cara tak merusak 

bahkan tanpa menyentuh 

tubuh pasien, tetapi 

pendeteksian dapat 

dilakukan dengan cepat 

dan akurasi tinggi 

Perlu dikembangkan 

metode pendeteksian 

penyakit berdasarkan 

prinsip pengolahan citra 

digital dan sinyal digital 

1. Pengembangan chip, perangkat 

lunak dan sistem kendali untuk 

mendeteksi berbagai macam 

penyakit 

Teknik Elektro, 

Teknik Komputer, 

Teknik Mesin 

Elektronika,  

instrumentasi dan 

Robotika 

Diperlukan inovasi 

berbagai instrumentasi 

elektronika yang murah 

serta mudah 

dikembangkan untuk 

berbagai kebutuhan 

Meneliti dan 

mengembangkan 

instrument-instrument 

untuk berbagai keperluan 

masyarakat 

2. Penelitian sistem kendali dan 

instrument untuk smart home, 

robot, remote control,  sistem 

keamanan, dan implementasi 

bidang penting lainnya bagi 

kesejahteraan masyarakat 

Teknik Elektro, 

Teknik Komputer, 

Manajemen 

Informatika 

Sistem keamanan 

transaksi elektronik 

Tersedianya beragam  

teknologi perangkat lunak 

dan perangkat keras untuk 

mewujudkan arsitektur 

TIK yang aman 

Pengembangan sistem 

pengamanan 

data/informasi  

3. Teknologi digital security untuk 

akses digital, transaksi 

pembayaran, smart-card, 

teknologi cyber defence, 

steganography, kriptography, 

internet ramah, deteksi 

plagiarisme,  media social 

berkarakter, software dan anti 

virus, serta digital forensic 

Manajemen 

Informatika, 

Teknik Elektro, 

Teknik Komputer 

Digital library dan 

distance learning  

Mendalami dan 

mengembangkan model-

model komputasi untuk 

perolehan informasi, 

sistem cerdas yang dapat 

diterapkan pada 

perpustakaan digital dan 

pembelajaran jarak jauh 

Teknologi komputasi 

dibutuhkan untuk 

menciptakan berbagai 

terobosan sebagai alat 

bantu  memberikan 

kemudahan bagi 

pengguna untuk 

mendapatkan informasi 

4. Pengembangan sistem pendukung 

keputusan, sistem pakar, data 

mining, data warehouse,  teknik 

optimasi dan searching, 

pemrosesan bahasa alami, 

pengembangan content 

multimedia, model-model 
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yang berharga komputasi untuk meningkatkan 

konten pembelajaran online dan 

intelligence tutuoring system 

Teknik Komputer, 

Teknik 

Elektronika, 

Teknik Mesin  

Teknologi untuk 

membantu 

masyarakat 

berkebutuhan khusus 

(penyandang cacat)  

Pesatnya kemajuan dunia 

digital dan teknologi 

informasi telah 

menghadirkan berbagai 

solusi bagi kehidupan 

sehari-hari masyarakat, 

demikian juga dengan 

masyarakat berkebutuhan 

khusus (disability) 

Penggunaan beragam 

sensor sebagai media 

pengenalan dan 

menerima informasi dari 

lingkungan sekitar 

dengan bantuan teknologi 

pervasive computing, 

machine learning dan 

computer vision 

5. Pengembangan alat bantu 

komunikasi dan interaksi melalui 

panca indera dengan 

menggunakan bantuan beragam 

sensor seperti pengembangan 

teknologi text to speech, speech to 

tech, speech recognition, gesture 

recognition, teknologi screen 

reader, Guide Device for the 

Visually Handicapped, Mesin foto 

copy Braille, Book-reader for the 

Visually handicapped, Three-

dimensional Information Display 

Unit, Sistem Navigasi 

menggunakan Optical Beacon,  

6. Pengembangan sistem transfer 

informasi visual 3 dimensi ke 

dalam informasi dimensional 

virtual sound 

Manajemen 

Informatika, 

Teknik Komputer, 

Teknik Elektro, 

Multidisiplin 

Pengembangan 

perangkat lunak 

pendukung e-

Businees 

Kemajuan TIK telah 

mendorong pengguna 

untuk mendapatkan 

infrastruktur yang 

beroperasi lebih cepat dan 

akurasi tinggi 

Perlu dikembangkan 

perangkat lunak 

pendukung e-business 

untuk sektor-sektor 

ekonomi, industri, 

pertanian, usaha kecil dan 

menengah 

7. Pengembangan perangkat lunak 

pendukung e-business untuk 

organisasi UMKM, supplay chain, 

payment gateway system 

8. Penerapan services oriented 

architecture (SOA) untuk 

melakukan integrasi antar sistem 

informasi 

Manajemen 

Informatika, 

Teknik Komputer, 

Teknik Elektro, 

Multidisiplin 

Pengembangan 

perangkat lunak 

pendukung e-

Governement 

Pengembangan sistem 

yang memiliki 

interoperabilitas yang 

tinggi dalam rangka 

mewujudkan information 

exchange 

Perlu dikembangkan 

perangkat lunak 

pendukung e-

Government 

9. Teknologi middleware dan desain 

protokol untuk mewujudkan 

integrasi dan information exchange 

bagi instansi pemerintah 
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4. Tema Bidang Kajian :  Teknologi dan Manajemen Material Maju 

Tabel 4.4. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi dan Manajemen Material Maju 

 

 

Kompetens
i/ 

Keahlia

n/ 

Keilmu

an 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

Multi 
disiplin 

1. Material berwawasan 

lingkungan untuk 

keberlanjutan 

pembangunan 

2. Peningkatan nilai 

tambah bahan murah 

dan/atau limbah 

menjadi produk yang 

bernilai ekonomis 

3.Polimer dan 

nanomaterial  

4. Besi dan alloy 

5. Teknologi bioproses 

6. Structural ceramic 

 

 Inovasi material majut 

strategis untuk mendukung 

produk teknologi seperti: 

Nano material, biopolimer, tanah 

jarang, bahan emulsifier & 

demulsifier, bahan magnet 

permanen, material baterai 

padat, dan material 

berbasis silikon.  

 

 Material maju 

d iharapkan  menjad i  

p roduk unggulan 

indust ri  mater ia l  dan 

menjadi  bahan  baku 

indust ri  la in  seh ingga 

kemandi r ian  indust r i  

maeria l  dapat  d icapai ,  

sepert i  indust r i  material 

maju logam tanah jarang, 

material untuk energy 

storage (baterai), material 

fungsional dan material 

nano, material katalis, 

dan bahan baku untuk 

industri besi dan baja, 

biopolimer, biomemberan, 

bioselulosa, biosurfaktan, 

biofertilizer, 

bioinsektisida, dan 

bioenergi, sert biofarmaka 

 
 

 

1.  Komposit maju adalah    

perpaduan 1 atau 2  

material berbeda sifat 

fiskim dan hasilkan 

material dg sifat berbeda   

2. Elektronik, magnetic dan 

material optic 

dimanfaatkan dalam 

electronic circuit, 

optoelektronik, dan 

photovoltaic 

3. Medis dan dental 

material 

4. Material katalis 

5. Material untuk bahan 

bangunan 

6. Polimer bermanfaat 

dalam mengurangi noise 

industri aerospace 

7. Melalui teknologi 

bioproses khususnya 

teknologi mikrobial dan 

enzim akan dapat 

dikembangkan material 

maju menggunakan jasa 

mikroba dan enzim seperti 

biopolimer, biosurfaktan, 

bioselulosa, biokoagulan 

bioinsektisida, biofertilizer,  

dan bioenergi, serta 

biofarmaka. 

1. Pengembangan sel surya berbasis 

non silikon  

2. Pengembangan katalisator dan 

biokatalisator (enzim) untuk aplikasi 

di industri  

3. Pengolahan bijih mineral strategis 

local 

4. Produksi polimer untuk aplikasi 

separasi di industri 

5. Prototipe membrane dan 

biomembran  

6. Bioselulosan dari buah-buahan lewat 

masak 

7. Teknologi sel surya berbahan polimer 

8. Paket Teknologi pore forming agent, 

membran ultra-filtrasi 

9. Industri komponen dan bahan 

penolong 

10. Teknologi perakitan logam paduan 

bahan magnet kuat 

11. Pendukung transformasi material 

sampah dan pengolahan limbah 

12. Pendukung material struktur 

13. Karakterisasi material berbasis 

laser dan optik 

14. Desain dan eksplorasi material 

pigmen absorber 

15. Pengujian sifat fisik –kimia 

material/perkakas mesin yang 

didesain untuk teknologi tepat guna 

16. pemanfaatan material maju energi 

-sel surya 

17. Peningkatan nilai tambah 

besi/logam bekas untuk impeler 

kendaraan air 

18. Teknologi produksi material untuk 

kebutuhan bangunan dan industri 

19. Pemanfaatan limbah padat untuk 

campuran bahan konstruksi 

bangunan sipil 

20. Sisntesis biokoagulan, 

biopolimer, biodiesel, 

biosurfaktan/surfaktan, 

biofertilizer, bioselulosa, 

bioenergi, biofarmaka 

21. Proses & manajemen produksi 

produk maju 

22. Pemodelan dalam perbaikan 

sistem manajemen usaha material 

maju 
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5. Tema Bidang Kajian :  Teknologi dan Manajemen Air 

Tabel 4.5. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi dan Manajemen Air 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetens
i/ 

Keahlia

n/ 

Keilmu

an 

Isu-Isu Strategis Konsep 
Pemikiran 

Pemecahan Masalah Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

     

Multi 
disiplin 

1. Kebutuhan air bersih 
meningkat 

2. Polusi cairan mengakibatkan 
pengolahan air membutuhkan 
teknologi penjernihan 

3.  Pengolahan limbah cair 
industri (pupuk, songket, 
cpo, minyak, batubara, dll) 

 
4. pengelolaan lingkungan 

hidup, meliputi: 

a. Pengelolaan 

sampah/limbah 

mandiri; 

b. Pengembangan bio energi; 
c. Pelaksanaan 3R 

(Recycle, Reuse, 

Reduce); 
5. Pengolahan limbah padat 

TKKS 

 

 

 

1. Penerapan dan 

pengembangan 

teknologi 

pengolahan 

limbah dan air 

hujan 
 

2.  

Pemasyarakatan, 

penerapan dan 

pengembangan 

teknologi 

penglolaan 

limbah. 

 Operasi dan Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

 Pembangunan /peningkatan 

Jaringan Irigasi Air hujan 

 Rehabilitasi Jaringan 

Irigasi Air hujan 

 Penanganan limbah padat 

dan cair 

 Pengolahan air baku 

menjadi air bersih 

 

1. Pengolahan air rawa/ air 
payau/air laut menjadi air 
bersih 

2. pengolahan limbah cair 
industri songket, sawit, 
pupuk, minyak dan 
industri lainnya 

 

3. Pengelolaan dan 

pengolahan limbah industri 
 

4. Pengembangan teknologi 

membran untuk penjernihan 

air 

5. Pengembangan prototipe unit 

penjernihan air secara 

konvensional dan teknologi 

reverse osmosis 

6. Pengembangan dan 

pemanfaatan biokoagulan  

 

    7. Pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

dalam rangka pengelolaan 

limbah dan penanganan air 

hujan dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat 

8. Keberlanjutan sumber daya air, 

penjernihan air 

9. Desain ekologi dan 

keberlanjutan air dan 

lingkungan 

10. Aplikasi Teknologi membran 

dan  Reverse osmosis dalam 

pengolahan dan penjernihan 

air 
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6. Tema Bidang Kajian : Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan 

Tabel 4.6. Isu strategis dan topik riset bidang Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan 

Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Alternatif Topik 

Riset yang 

Diperlukan 
Multi Disiplin 

 

 

1. Revolusi mental 

2. Perbaikan karakter 

3. Pendidikan moral 

dan agama 

4. Seni budaya ciri 

khas bangsa 

 

1.  Peningkatan kualitas 

SDM yang membangun 

karakter 

2.  Penguatan hukum atau 

hak dan kewajiban SDM 

3.  Pengembangan sistem 

pendukung bagi SDM 

dan lembaga 

4. Keserasian antara hard 

skill dan soft skill untuk 

menciptakan anak 

bangsa yang unggul, 

bertakwa dan kreatif-

inovatif 

1.  Penguatan    

pembangaunan 

karakter melalui 

sumber daya yang ada 

2.  Peningkatan jumlah 

orang, tenaga kerja 

dan nilai lembaga atau 

SDM 

3. Perbaikan tata kelola 

pemerintahan yang 

bersih dari korupsi 

4. Menjadikan seni budaya 

dan kreativitas 

pengembangannya 

sebagai profesi 

1. Meningkatkan atau 

menguatkan kualitas dan 

produksitivitas SDM 

2. Pendidikan moral dalam 

perbaikan karakter 

3. Implikasi sistem informasi 

manajemen pemerintahan 

yang bersih terhadap 

pelayanan publik 

4. Peranan pendidikan kejuruan 

dan vokasi dalam 

pengembangan seni budaya 

dan seni kreatif serta dalam 

berwirausaha 

6. Sistem informasi manajemen 

pariwisata, seni budaya dan 

kuliner di Sumsel 

7. Komunikasi,   agama, bahasa,   

seni,   budaya,   desain,   

architecture, 

8. Keseimbangan kecerdasan 

intelektual, emosional dan 

spiritual 

9. Pembangunan moral, 

karakter dan integritas, 

10. Keseimbangan hard skill dan 

soft skill, kerjasama, dan 

kepedulian sosial  

11. Studi kelayakan bisnis 

bidang usaha seni kratif, 

UMKM, dan pendidikan 

        kesejahteraan  masyarakat;  

studi  perilaku:  organisasi,  

konsumen, pasar. 
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Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Alternatif Topik 

Riset yang 

Diperlukan 
Multi disiplin 1. Kajian 

Pembangun

an Sosial 

Budaya 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kajian 

Sustainable 

Mobility 

 

3. Kajian 

Penguatan 

Modal 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kajian 

Ekonomi 

dan Sumber 

Daya 

Manusia 

 

 

1. Indeks dan pemetaan 

modal budaya per 

wilayah.  

 

2. Peta potensi dan masalah 

masyarakat 

tradisional/adat. 

 

3. Model desa global 

nusantara yang 

mendukung stabilitas 

nasional dan 
peningkatan ekonomi 

wilayah. 

 

1. Model smart, green & 
disability inclusive 

region 

 

1. Inovasi berbasis kolaborasi 

civil society, akademisi, dan 

pemerintahModel 

pemanfaatan tanah ulayat 

untuk perekonomian 

nasional dan pemberdayaan 

ekonomi lokal 

 

2. Inovasi pengelolaan potensi 

ekonomi melalui kekuatan 

pangan lokal 

 

 

3. Formula optimasi rekayasa 

sosial untuk peningkatan 

kapasitas desa 

 
1. Formula penguatan 

Kapasitas masyarakat 
Untuk pengelolaan 

Sumberdaya agraria 

 

 

 

2. Desain 
pendidikan 

berkarakter 

kebangsaan 

berbasis 

nilai-nilai agama 

dan budaya 
nasional yang 

berdaya saing 

global 

 

 
3. Desain 

penguatan seni 

budaya lokal 
nasional sebagai 

tulang punggung 

pariwisata 

1.  Indeks dan pemetaan 

modal budaya per 

wilayah. 

 

2. Peta potensi dan masalah 

masyarakat 

tradisional/adat. 

 

3. Model desa global 

nusantara yang 

mendukung stabilitas 

nasional dan 
peningkatan ekonomi 

wilayah.  

 
1. Model smart, green 

& disability 
inclusive region 

 

1. Inovasi berbasis 

kolaborasicivil society, 

akademisi, dan 

pemerintahModel 

pemanfaatan tanah 

ulayat untuk 

perekonomian nasional 

dan pemberdayaan 

ekonomi lokal 

 

2. Inovasi pengelolaan 

potensi ekonomi 

melalui kekuatan 

pangan lokal 

 

3. Formula optimasi 

rekayasa sosial untuk 

peningkatan kapasitas 

desa 

 
1. Formula penguatan 

Kapasitas masyarakat 
Untuk pengelolaan 

Sumberdaya agraria 

 

 
2. Desain 

pendidikan 

berkarakter 

kebangsaan 
berbasis 

nilai-nilai agama 

dan budaya 
nasional yang 

berdaya saing 

global 

 

 

 
3. Desain 

penguatan seni 
budaya lokal 

nasional sebagai 

tulang punggung 

pariwisata 

12. Kearifan Lokal 
 
 
 
13  Indigenous Studies 

 

 
 

14. Global Village 

 
 
 
 
 

 

15.  Urban Planning & 

Transportation 

 

 

16. Reforma Agraria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Pengentasan 

Kemiskinan & Kemandirian 

Pangan 

 

 

 

18. Rekayasa sosial & 

Pengembangan Pedesaan 

 

 

 

19. Kewirausahaan, 

Koperasi, dan UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

20. Pendidikan berkarakter, 

dan berdaya saing 

 

 

 

 

 

 

21.. Seni-budaya 

pendukung pariwisata 

 

 

 

 

 

 

Multi Disiplin 

 

 

1. Perkuatan basis 

ekonomi kerakyatan 

dengan optimalisasi 

segenap potensi 

2. Proyeksi jumlah unit 

usaha, tenaga kerja 

Meningkatkan produktivitas 

dan kualitas 

1. Peningkatan upaya 

penelitian di segenap 

potensi yang mampu 

menciptakan produk 

unggul yang berkualitas 

2. Peningkatan teknologi 

22. Pengembangan kualitas 

kewirausahaan 

23. Kajian tentang peningkatan 

kualitas sumber daya 

manusia 
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dan nilai produksi di 

sektor UMKM 

dengan usaha luar 

 

budidaya di segenap 

potensi 

3. Peningkatan sumberdaya 

manusia 

 

 

   24. Peningkatan kualitas 

dan kelembagaan 

koperasi 

24. Kepemimpinan, pengelolaan 

keuangan koperasi, 

penyelenggaraan pertemuan 

dengan pengusaha dan 

perbankan dan pemberian 

saprodi koperasi 

   25. Pengembangan 

sistem pendukung usaha 

bagi UMKM 

25. Penyelenggaraan promosi 

produk UMKM, publikasi 

UMKM, pelatihan magang, 

sosialisasi bagi UMKM, 

monev dll 

   26. Pengembangan 

kewirausahaan dan 

keunggulan kompetitif 

UMKM 

26. Kewirausahaan dan 

sosialisasi HAKI bagi pelaku 

UMKM 

   27. Penciptaan Iklim Usaha 

UMKM yang Kondusif 

27. Penyediaan fasilitasi 

pengembangan usaha bagi 

pelaku UMKM 

 

 

7. Tema Bidang Kajian : Teknologi dan Manajemen Transportasi 

Tabel 4.7. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi 

Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu 

Strategis 

Konsep 

Pemikiran 

Pemecahan Masalah Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

Multi Disiplin 

 

 

1. Kemacetan lalu 

lintas di kota besar 

 

2. Sistem informsi 

lalu lintas 

 

3. Teknologi 

informmasi dan 

komunikasi dalam 

sistem transportasi 

 

4. Polusi dari knalpot 

kendaraan 

 

5. Kecelakaan lalu 

lintas 

 

 

 

Sistem informasi 

manajemen 

transportasi termasuk 

prog aplikasi  GIS dan 

teknologi informasi & 

komunikasi memp 

peranan penting dalam 

mengatur lalu lintas. 

Hal penting lainnya 

adalah inovasi 

kendaraan di jalan 

sempit dan padat, 

serta menggunakan 

energi terbarukan. 

Yang juga penting 

pengembangan sensor 

untuk memberitahun 

kendaraan di depan 

dan menghindari 

kecelakaan. 

 

 

 

 

Padatnya kendaraan di jalan 

menyebabkan kemacetan. 

Dibutuhkan sistem informasi 

manajermen lalu lintas agar tidak 

terjadi kemacetan total. 

SIM lalu lintas dapat 

dikembangkan  termasuk juga 

program aplikasi lainnya seperti 

GIS. 

 

Program aplikasi juga diterapak 

untuk mengindari kecelakaan, 

menemukan alamat, dan info lain. 

Daalam hal kemacetan apalagi ji 

jalan sempit dan padat diperlukan 

moda transportasi yang sesuai 

dengan kondisi setempat. 

 

Pada sisi lain banyak kendaraan 

timbulkan polusi, perlu sesnsor 

supaya pengguna jalan terhindar. 

Sensor lampu lalu lintas yang 

otomatis mengatur lintas  

 

Lampu  mobil dengan daya 

jangkau sinar yang kuat menembus 

kabut juga perlu dikembangkan. 

 

Kendaraan menggunakan energi 

surya/erg terbarukan perlu 

dikembangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sistem informasi manajemen 

transportasi 

2. Rekayasa jalur lalu lintas untuk 

menghindari kemacetan 

3. Aplikasi alat tarnsportasi berbasis 

energi surya dan energi listrik 

4. Aplikasi ilmu Elektronika, 

instrumentasi dan robotika 

sebagai sensor untuk 

transportasi dan menghindari 

kecelakaan  

5. Pembangunan sumber daya air 

untuk transportasi  dan pangairan 

6. Kreativitas dan Inovasi moda 

transportasi  

7. Sensor pendeteksi kemacetan  

8.  Modifikasi mesin kendaraan untuk 

penghematan bahan bakar 

9. Pengembangan bahan bakar 

alternatif untuk transportasi 

kendaraan di air dan di darat 

10. Sensor pendeteksi polutan dari 

knalpot kendaraan, sensor 

pencurian dll 

11. Aplikasi GIS dalam mengatur 

kelancaran transportasi 

12 Moda transportasi di jalan sempit 

dan padat 
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8. Tema Bidang Kajian : Teknologi dan Manajemen Penanggulangan Kebencanaan 

Tabel 4.8. Isu strategis dan topik riset bidang Teknologi dan Manajemen Penanggulangan 

Kebencanaan 

Kompetensi/ 

Keahlian/ 

Keilmuan 

Isu-Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Alternatif Topik Riset 

yang Diperlukan 

Teknik Sipil, 

Teknik Mesin, 

Teknik Kimia 

Rekayasa Struktur Indonesia yang rawan 

bencana (terutama gempa 

bumi) memerlukan  ide 

pemecahan masalah 

struktur yang tahan 

bencana 

Diperlukan kajian tentang 

material struktur dan 

model struktur yang lebih 

tahan terhadap bencana 

1. Pengembangan bahan pengganti 

semen yang ramah  lingkungan 

2. Pengembangan bahan alam sebagai 

bahan struktur yang kompetitif 

3. Studi beton ringan dan mutu tinggi 

4. Analisis bentuk struktur yang 

efisien 

5. Tinjauan kapasitas dan kinerja 

struktur bangunan 

6. Perbaikan dan penguatan struktur 

pasca gempa dan kebakaran 

7. Studi perbaikan dan penguatan 

struktur bangunan 

Multidisiplin Mitigasi dan 

manajemen bencana 

Pengelolaan bencana 

selama ini menjadi 

masalah besar dalam 

penanganan bencana 

Pembangunan sistem 

manajemen terpadu untuk 

pengelolaan bencana 

8. Pembangunan sistem manajemen 

terpadu untuk pengelolaan bencana 

9. Analisis spasial dan temporal 

mitigasi bencana dengan 

pendekatan pengurangan resiko 

bencana 

10. Pengembangan sistem prediksi, 

deteksi, dan peringatan dini bencana 

11. Rekayasa Struktur  

12. Mitigasi dan      manajemen 

bencana 

13. Manajemen banjir, tanah longsor 

dan kekeringan 

14. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

gempa dan tsunami 

15. Sistem informasi kebencanaan 

16. Pemberdayaan masyarakat dalam 

menghadapi bencana 

17. Struktur tahan gempa, desain ekologi, 

green material 

18. Kreativitas dan inovasi peralatan 

penanganan dan penanggulagan 

kebencanaan 

 

Multidisiplin  Manajemen banjir, 

tanah longsor dan 

kekeringan 

Indonesia rawan bencana Optimasi konservasi 

penggunaan lahan 

19. Manajemen pengairan 

20. Manajemen banjir, longsor dan 

kekeringan 

21. Penelitian potensi banjir di daerah 

aliran sungai 

Multidisiplin Rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca 

gempa dan tsunami 

Indonesia rawan bencana Rancangan bangunan dan 

infrasktruktur aman 

gempa dan tsunami 

22. Rancangan bangunan dan 

infrastruktur aman gempa dan 

tsunami 

23. Desain bangunan aman gempa 

24. Perbaikan dan penguatan struktur 

25. Pemodelan gempa dan tsunami 

Manajemen 

Informatika, 

Teknik Komputer, 

Multidisiplin 

Sistem informasi 

kebencanaan 

Ketersediaan 

infrastruktur TIK 

menjadi peluang 

pengembangan sistem 

informasi kebencanaan 

Pemanfaatan TIK dalam 

kebencanaan 

26. Pemanfaatan sistem informasi 

geografis (GIS) dalam pemrosesan 

informasi kebencanaan 

Multidisiplin Pemberdayaan 

masyarakat dalam 

menghadapi bencana 

Faktor manusia menjadi 

pelaku aktif dalam 

menghadapi bencana 

Perlunya pemetaan 

potensi kelembagaan dan 

masyarakat 

27. Kajian tentang sosial ekonomi dan 

budaya serta kelembagaan yang 

kuat 
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