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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) adalah pergant ian nama 

Perguruan Tinggi y a n g  s e m u l a  a d a l a h  S e k o l a h  T i n g g i  T e k n o l o g i  

N a s i o n a l  ( S T T N A S )  Y o g y a k a r t a  yang diselenggarakan oleh Yayasan 

Pendidikan Teknologi Nasional Yogyakarta (YPTN), sebuah yayasan yang didirikan 

oleh para mantan Tentara Pelajar (TNI – AD Be- XVII) dengan Akta Notaris Raden 

Mas Soerjanto Partaningrat, S.H, Nomor 24 tanggal 17 Maret 1972. Pada awalnya 

STTNAS merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program 

pendidikan sampai dengan tingkat sarjana muda dengan nama Akademi Teknologi 

Nasional (ATNAS) yang menyelenggarakan 4 (empat) jurusan yaitu: Teknologi 

Bangunan Sipil, Teknologi Mesin Industri, Teknologi Listrik dan Teknologi Mineral. 

Keempat jurusan tersebut menperoleh status terdaftar terhitung mulai tanggal 1 

Januari 1974 berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Perguruan Tinggi Wilayah IV 

No: 03/K IV/ST/74 tanggal 18 Maret 1974. 

Pada tahun 1986 ATNAS berkembang menjadi Sekolah Tinggi Teknologi 

Nasional (STTNAS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No : 0790a/0/1986 tanggal 3 Nopember 1986. 

STTNAS Yogyakarta mengelola 8 program studi, terdiri atas 6 Program Studi Strata 

1 yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Geologi, Teknik Elektro, Teknik 

Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Teknik Pertambangan, serta 2 Program Studi 

Diploma III yaitu Teknik Elektro dan Teknik Mesin. 

Pada bulan Desember 2019 berubah lagi menjadi Institut Teknologi Nsional 

Yogyakarta. Perubahan nama ini juga diikuti dengan adanya Fakultas yang 

membawahi program studi – program studi. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan 

(FTSP) terdiri dari program studi S1 Teknik Sipil, dan program studi S1 Perencanaan 

Wilayah dan Kota. Fakultas Teknologi Mineral terdiri dari program studi S1 

Pertambangan dan program studi S1 Teknik Geologi. Fakultas Teknologi Industri 

terdiri dari program studi S1 Teknik Elektro dan program studi S1 Teknik Mesin. 

Sedangkan Fakultas Vokasi terdiri dari program studi D3 Teknik Elektro dan program 

studi D3 Teknik Mesin.  
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Penelitian sebagai salah satu pilar tridharma merupakan penggerak utama 

untuk mewujudkan visi ITNY. Selama ini ITNY sudah mengejawantahkannya dalam 

penyusunan rencana Beban Kerja Dosen (BKD) dan LKD. Kegiatan penelitian 

diselenggarakan dalam rangka penerapan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat mensejahterakan individu dan masyarakat, 

mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pemecahan 

masalah daerah maupun nasional bahkan internasioal. Selanjutnya, agar 

penyelenggaraan penelitian di ITNY semakin terstruktur, terarah, dan mencapai 

sasaran maka Lembaga Pusat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Inovasi ITNY 

perlu menyusun Rencana Strategis Penelitian. Hal ini sejalan dengan beberapa 

keinginan LPPMI untuk;  (1)  mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, 

(2) mewujudkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian tingkat nasional 

maupun internasional, (3) meningkatkan angka partisipasi dosen dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian yang bermutu, dan (4) meningkatkan kapasitas 

pengelolaan penelitian di perguruan tinggi. Di samping itu, produk penelitian 

diharapkan inovatif dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, 

dunia usaha/industri, dan stakeholders lainnya dalam lingkup lokal , nasional serta 

internasional. 

Rencana Strategis Penelitian merupakan arah kebijakan dan pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan penelitian ITNY dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, 

tetapi untuk rencana strategis transisi ini kami menerapkan untuk jangka waktu 3 

tahun yaitu dari 2019-2021 sembari menunggu Blueprint yang akan digunakan untuk 

dasar Renstra lima tahunan. Pada dasarnya, esensi dari Rencana Strategis Penelitian 

adalah pengembangan roadmap penelitian. Penyusunan roadmap penelitian 

diharapkan menjadi basis peningkatan mutu perguruan tinggi dan atmosfir akademik 

yang kondusif. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut sudah seharusnya ITNY 

memiliki Rencana Strategis penelitian berupa roadmap penelitian yang dapat 

mempercepat upaya peningkatan kualitas penelitian dan pencapaian Visi ITNY 2045 

untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan 

technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan 

berkelanjutan di lingkup internasional  pada tahun 2045. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Selaras dengan tugas pokok dan fungsi 

tersebut serta memperhatikan dinamika penelitian yang telah ada maka Rencana 

Strategis ITNY 2019-2021 adalah untuk research mutare cultu (riset untuk perubahan 

peradaban) yang bertujuan meningkatkan kompetensi dosen dan peringkat ITNY di 

kancah regional, nasional dan internasional. 

Untuk mengintegrasikan kegiatan di bidang teknologi dan penelitian di ITNY 

dan juga untuk mencapai target sebagai Perguruan Tinggi yang unggul di lingkup 

nasional dan internasional, dibutuhkan roadmap atau peta jalan. Roadmap tersebut 

ditetapkan berdasarkan empat prioritas di ITNY yang merupakan sumber daya energi, 

konservasi energi dan konversi energi serta lingkungan dan tiga jenjang penelitian 

yaitu penelitian pemula, penelitian dasar  dan  penelitian  terapan untuk  produk  

teknologi  serta  ada  tolok-ukur  yang  menandai prestasi dan capaian yang harus 

terpenuhi. 
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BAB II  

LANDASAN PENGEMBANGAN RENCANA STRATEGIS 

 

 
2.1. Visi, Misi, dan Tujuan 

VISI 

ITNY menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di bidang teknologi dan 

technopreneurship khususnya dalam pengelolaan energi dan lingkungan 

berkelanjutan di lingkup internasional pada tahun 2045 

 
MISI 

Misi Institut Teknologi Nasional Yogyakarta adalah: 

1. Melaksanakan pendidikan tinggi mengacu pada standar nasional pendidikan 

tinggi; 

2. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan teknologi dalam bidang 

energi dan lingkungan berkelanjutan; 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membangun masyarakat 

mandiri energi berwawasan lingkungan yang berkelanjutan; 

4. Melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia yang berdaya saing 

Internasional berdasarkan Pancasila; 

5. Melaksankan kerjasama dengan instansi di lingkup nasional maupun 

internasional. 

 
TUJUAN 

Tujuan program pendidikan pada Institut Teknologi Nasional Yogyakarta adalah: 

1. Menghasilkan lulusan yang unggul; 

2. Menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan bermanfaat bagi kesejahteraan 

bangsa; 

3. Menghasilkan masyarakat mandiri energi dan berwawasan lingkungan; 

4. Menghasilkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional 

maupun internasional yang berideologi Pancasila; 

5. Menghasilkan kerjasama dalam peningkatan kompetensi dan rekrutmen lulusan. 
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2.2. Kinerja Penelitian Tiga Tahun Terakhir 

2.2.1. Jumlah dan tingkat pendidikan dosen 

Kegiatan dan proses belajar mengajar di ITNY didukung oleh 143 orang tenaga 

akademik dengan kualifikasi jenjang pendidikan sebagai berikut: S1 sebanyak 8 orang 

(5,6%), S2 sebanyak 122 orang (85,3%), dan S3 sebanyak 13 orang (9,1%). Dari sisi 

jenis kelamin, 106 orang (79,7%) pria dan 37 orang (20,3%) wanita. Berdasarkan 

komposisi tersebut dapat pula dinyatakan bahwa sebanyak 83,2% dosen bergelar S2 

ke atas. Komposisi ini terus bergeser sehingga dosen bergelar S1 makin sedikit. Hal ini 

merupakan potensi yang baik bagi tumbuhnya penelitian di ITNY. 

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan Strata Dosen Dalam 3 Tahun Terakhir 

No. Strata Pendidikan 2016 2017 2018 

1. Strata 1 8 8 8 

2. Strata 2 119 122 122 

3. Strata 3 11 12 13 

 Jumlah 138 142 143 

 

Tabel 2.2. Tingkat Jabatan Akademik Dosen Dalam 3 Tahun Terakhir 

 

No. Strata Pendidikan 2016 2017 2018 

1. Tidak Punya 20 74 74 

2. Asisten Ahli 32 30 30 

3. Lektor 31 32 32 

4. Lektor Kepala 5 1 1 

5. Guru Besar 6 1 1 

 Jumlah 94 143 143 

 

2.2.2. Kegiatan penelitian tiga tahun terakhir 

Kegiatan penelitian yang dilakukan pada rentang waktu tiga tahun terakhir dari 

segi jumlah kegiatan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018. Jika diukur dari 

jumlah serapan dana (kontrak kegiatan), tahun 2017 merupakan periode pelaksanaan 

kegiatan yang menyerap dana paling besar, yaitu sejumlah Rp.1.336.739.000.-. 
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Sedangkan tahun 2018 merupakan periode pelaksanaan kegiatan dengan serapan 

dana terkecil, yaitu sebesar Rp.816.387.000,-. Total kegiatan yang telah dilaksanakan 

selama rentang tiga tahun terakhir sebanyak 283 kegiatan, dan dengan serapan dana 

sebesar Rp.2.970.026.000.-. 

Tabel 2.3. Kegiatan Penelitian DRPM Dalam 3 Tahun Terakhir 
 

No. Rincian 
Tahun Anggaran 

2016 2017 2018 

Jumlah Dosen    

1 Penelitian Kopertis 6 1 1 

2 Dosen Pemula 9 5 10 

3 Hibah Bersaing 7 2 3 

4 PEKERTI - 2 2 

5 Fundamental 1 - 1 

6 Disertasi Doktor 0 - 2 

Jumlah Penelitian 23 10 19 

 

2.2.3. Ketersediaan Roadmap/ Payung Penelitian 

Salah satu kendala utama yang dihadapi selama ini adalah belum adanya 

roadmap atau payung penelitian. Selama ini tema kegiatan penelitian merujuk pada 

tema atau payung penelitian skala nasional. Namun demikian, seiring dengan 

tuntutan desentralisasi, mulai tahun 2019-2021, LPPMI mulai menyusun roadmap 

penelitian. 

 

2.2.4. Luaran Penelitian 

Luaran utama penelitian berupa publikasi ilmiah baik nasional maupun 

internasional. Publikasi pada seminar dan jurnal nasional masih memiliki jumlah yang 

paling tinggi sebagai luaran penelitian. Rincian jumlah publikasi ilmiah dosen ITNY 

dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Luaran Penelitian 
 

Program 
Unggulan 

No Jenis Luaran Kategori 
Tahun  

Jumlah 2016 2017 2018 

Keunggulan 

Dalam 

Penelitian 

1. 
Publikasi Ilmiah Nasional 6 26 21 53 

 Internasional 10 5 7 22 

2. 

Pemakalah Dalam 
Pertemuan Ilmiah Lokal - - - - 

 Nasional 32 22 28 82 

 Internasional 8 15 13 36 

3. 
Keynote Speaker 
Dalam Pertemuan 
Ilmiah 

Lokal - - - - 

Nasional - - - - 

4. HKI  - - 8 8 

5. Teknologi Tepat 
Guna  - - - - 

 6. Model/Design/Prototype - - - - 

 7. Buku Ajar (ISBN) - - - - 

 8. Laporan Penelitian Yang Tidak 

Dipublikasikan 

- - - - 

 
9. Angka Partisipasi Dosen Dalam 

Penelitian 112 136 138 200 

 

 

2.2.5. Pengelolaan Penelitian 

Pengelolaan penelitian selama ini dilakukan melalui: 

1. Pengelolaan proposal baik untuk dana eksternal maupun dana internal; 

2. Penetapan pemenang hibah dana penelitian; 

3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan penelitian; dan 

4. Pengelolaan keuangan menyangkut mekanisme distribusi dan pelaporan 

keuangan 
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Tabel 2.5. Pengelolaan Penelitian 

 
No. 

 
Parameter 

Ketersediaan 

Prosedur 

Pedoman (SOP) Ada Tidak Ada 

1 Rekruitmen reviewer internal √  
2 Keterlibatan  reviewer  eksternal  dalam  seleksi  

proposal internal 

√  

3 Seleksi proposal internal (desk evaluation,

 seminar proposal) 

√  

4 Pengumuman penetapan pemenang √  
5 Kontrak lembaga dengan peneliti √  
6 Monev lapangan internal √  
7 Seminar hasil internal √  
8 Tim follow up hasil penelitian (arahan hasil penelitian 

untuk jurnal HKI atau TTG) 

√  

9 Reward bagi peneliti yang berprestasi & punishment 

bagi peneliti yang melanggar ketentuan 

√  

10 Pelaporan (output) Lembaga ke Dikti √  
11 Kemudahan bagi peneliti √  

Persiapan penelitian √  
Pelaksanaan penelitian √  

   

Penuntasan penelitian √  
12 Pelatihan √  

Pembuatan proposal √  
Penulisan karya ilmiah √  
HKI/Paten √  

13 Lembaga Kontrol Internal (Lembaga Pengaduan 
Peneliti) 

 √ 

 

2.3. Analisis SWOT 

KEKUATAN 

1. Meningkatnya animo dosen dalam merespon berbagai macam tawaran 

penelitian; 

2. Tumbuhnya iklim penelitian yang kondusif dalam level jurusan, fakultas 

maupun Institusi; 

3. Meningkatnya kolaborasi penelitian antar lembaga, perguruan tinggi baik 

dalam maupun luar negeri; 

4. Meningkatnya kuantitas penelitian-penelitian kompetitif dengan dana dan 

tingkat persaingan tinggi yang dimenangkan oleh peneliti; 

5. Meningkatnya dan kuatnya posisi sentra HKI; 

6. Adanya lembaga Inovasi walau masih tergabung dengan lembaga penelitian 
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KELEMAHAN 

1. Masih rendahnya penelitian-penelitian yang berkontribusi langsung terhadap 

permasalahan daerah; 

2. Rendahnya publikasi dalam jurnal internasional; 

3. Rendahnya Paten/HKI; 

4. Meningkatnya kuantitas kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan luar 

negeri belum ditindaklanjuti dengan kerjasama penelitian; 

5. Belum tertatanya administrasi penelitian/meta data secara optimal sebagai 

basis pengembangan penelitian; 

6. Belum tertatanya mekanisme penelitian menjadi produk paripurna; 

7. Belum kuatnya penelitian dalam bentuk research group dengan roadmap yang 

jelas 

 

PELUANG 

1. Adanya desentralisasi penelitian yang memungkinkan ITNY mendesain 

penelitian sesuai dengan karakteristik, kekuatan dan tujuan; 

2. Terbukanya peluang kerjasama penelitian dari berbagai lembaga baik dalam 

maupun luar negeri 

 

TANTANGAN 

1. Kuantitas proyek di luar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang lebih 

menjanjikan dalam penghasilan; 

2. Mayoritas dosen masih beranggapan bahwa mengajar merupakan tugas 

utama dan penelitian hanyalah optional saja; 

3. Ketatnya persaingan meraih dana penelitian eksternal dari perguruan tinggi 

lain menuntut peningkatan kapasitas lembaga maupun peneliti secara kontinu; 

4. Belum optimalnya jalinan komunikasi dan kerjasama dengan pengelola 

publikasi internasional. 
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BAB III  

GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 

 
Penelitian merupakan salah satu komponen utama dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Seiring dengan komitmen untuk mencapai Perguruan 

Tinggi yang unggul di bidang teknologi dan technopreneurship maka, pengembangan 

kegiatan penelitian harus diarahkan agar memiliki benchmark di tingkat nasional dan 

internasional. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan baik sehingga dapat 

mencapai visi dan misi penelitian yang telah ditetapkan. 

3.1. Tujuan Pelaksanaan 

Agar tercapai Perguruan Tinggi yang unggul di bidang keteknikan diperlukan 

strategi yang baik dalam pelaksanaan penelitian yang berkualitas. Pengembangan 

dan strategi dilaksanakan dalam dua hal utama, yaitu peningkatan kapasitas internal 

dan peningkatan daya saing di tingkat nasional. 

Tujuan rencana strategis penelitian tahun 2019-2021: 

1. Terlaksana manajemen riset yang terstruktur, transparan dan akuntabel dan 

sesuai dengan standar internasional dan standar nasional 

2. Terbentuk roadmap riset yang bersinergi antar prodi yang menunjang 

pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kedaulatan energi. 

3. Dihasilkan produk riset yang berkualitas dan menunjang potensi lokal. 

4. Tercapai peningkatan partisipasi Dosen agar dapat melaksanakan riset dan 

publikasi sesuai dengan kepakarannya. 

5. Terlaksana kolaborasi penelitian regional, nasional, dan internasional yang 

hasilnya berkontribusi dalam penyelesaian masalah regional, nasional, dan 

global. 

6. Tercapai peningkatan jumlah publikasi dosen dalam jurnal ilmiah internasional 

terindeks dan dalam jurnal nasional terakreditasi 

7. Tercapai peningkatan publikasi hasil riset pada tataran seminar internasional. 

8. Tercapai peningkatan hasil penelitian yang terdaftar HKI 

9. Tercapai peningkatan hasil riset berupa buku ajar dan buku teks; 

10. Tercapainya peningkatan hasil riset yang berupa teknologi tepat guna, model, 

model purwarupa, desain, dan rekayasa 

11. Tercapainya outcome penelitian yang mempunyai nilai komersial 
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3.2. Sasaran 

Dalam mewujudkan tujuan penelitian diperlukan pembenahan, pengembangan dan 

peningkatan seluruh aspek yang ditujukan kepada: 

1. Manajemen penelitian 

2. Sumber daya penelitian: dosen, mahasiswa, dan tenaga pendukung 

3. Sumber keuangan: hibah dari eksternal dan internal 

4. Infrastruktur: laboratorium fisik dan virtual 

5. Sarana penunjang lain: perpustakaan dan jurnal online 

6. Kebijakan penelitian: alur, standard operating procedure /SOP, panduan 

penelitian, kebijakan kolaborasi penelitian 

7. Sarana publikasi: jurnal nasional dan jurnal internasional 

8. Sarana tindak lanjut hasil penelitian:  kerjasama tindak lanjut HKI, teknologi 

terapan, dan implementasi dalam masyarakat 

 

3.3. Strategi dan Kebijakan Pelaksanaan Penelitian 

Strategi dan kebijakan Lembaga Penelitian,  Pengabdian Masyarkat dan 

Inovasi (LPPMI) ITNY dalam mewujudkan visi, misi serta tujuan dan sasaran 

penelitian dituangkan dalam diagram visi-misi input, proses dan output: 

 

Gambar 3.1. Diagram Visi-Misi, Input, Proses, dan Output Pelaksanaan Kebijakan 

dan Strategi Penelitian 
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3.3.1. Input 

Pelaksanaan strategi dan kebijakan penelitian harus memperhatikan 

input/masukan pengelolaan dan pelaksanaan penelitian. Input/masukan dalam 

pengelolaan dan pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Landasan/kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan riset dan 

pengabdian kepada masyarakat didasarkan atas: 

 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam pasal 20 ayat (2) Perguruan Tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta Pasal 24 ayat (2) perguruan tinggi memiliki otonomi untuk 

mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan 

tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat; 

 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam 

Pasal 51 ayat (1) huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, dosen berhak memperoleh kesempatan untuk 

meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan 

prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 

 SK Pengurus Yayasan No. 71/SK/YPTN/IV/2019 tentang Statuta Institut 

Teknologi Nasional Yogyakarta. 

2. Dana Penelitian yang dibagi menjadi 3 tiga menurut sumberdananya, yaitu 

penelitian mandiri, penelitian dana hibah eksternal dan penelitian dana internal 

ITNY. Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas 

akademik dengan menggunakan dana mandiri, sedangkan penelitian internal 

ITNY adalah penelitian yang pendanaannya berasal dari internal ITNY. Saat ini 

ITNY mempunyai komitmen untuk selalu meningkatkan pendanaan dibidang 

penelitian. Pendanaan Eksternal diperoleh dari Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi serta kolaborasi dengan institusi baik nasional maupun internasional; 

3. Sumber Daya Manusia terdiri dari para peneliti baik yang sudah bergelar 



Rencana Strategis Penelitian ITNY  2019-2021 
 

13 
 

doktor, dan magister. Saat ini dikembangkan sistem KBK dimana terbentuk 

payung- payung penelitian yang didalamnya seorang doktor membimbing 

peneliti yang masih Magister serta pembantu peneliti yang masih bergelar 

sarjana. Disamping itu aset sumber daya penelitian adalah peserta didik yang 

sedang melaksanakan studinya baik di strata S1 dan D3. Tenaga pendukung 

penelitian juga mempunyai peranan yang penting antara lain laboran, dan 

administrasi; 

4. Manajemen Penelitian saat ini dilaksanakan oleh LPPMI ITNY.  Manajemen 

penelitian selalu diupayakan secara tertib, transparan dan akuntabel; 

5. Infrastruktur Penelitian berupa laboratorium penelitian, alat-alat penelitian 

serta sarana lain seperti perpustakaan, jurnal on-line, sarana telekomunikasi, 

komputer, internet dan sarana lain yang mendukung pelaksanaan penelitian; 

6. Budaya Penelitian pembudayaan penelitian selalu dilaksanakan oleh LPPMI 

ITNY; 

7. Indikator Kinerja disusun sebagai acuan pencapaian dari penelitian, yang 

setiap tahun akan dievaluasi pencapaiannya. 

 

3.3.2. Proses 

Hasil dari input kemudian diimplementasikan dalam beberapa hal: 

1. Manajemen Penelitian dilaksanakan LPPMI ITNY. Kerjasama juga 

dilaksanakan dengan lintas Prodi dalam satu Fakultas maupun lintas prodi 

berbeda Fakultas di lingkungan ITNY, serta kerjasama dengan instansi baik 

instansi nasional maupun internasional. Dalam rangka meningkatkan kualitas 

manajemen saat ini LPPMI ITNY menggunakan Sistem Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI); 

2. Peningkatan SDM yang handal, peningkatan sumber daya penelitian 

dilaksanakan melalui beberapa pelatihan antara lain: pelatihan penulisan 

proposal berskala internasional, pelatihan penulisan jurnal bereputasi 

internasional, pelatihan SCOPUS dan database penelitian lain dan pelatihan 

lainnya untuk meningkatan kualitas penelitian. Disamping itu untuk 

meningkatkan budaya penelitian ITNY juga mempunyai komitmen dalam 



Rencana Strategis Penelitian ITNY  2019-2021 
 

14 
 

memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi dan berhasil 

mempublikasikan hasil penelitian pada tataran jurnal internasional; 

3. Peningkatan Infrastruktur Penelitian melalui hibah penelitian berbasis 

laboratorium yang salah satunya untuk peningkatan laboratorium, selain itu 

juga bantuan terhadap pengembangan pusat penelitian. Pembangunan 

perpustakan berstandar internasional serta penyediaan jurnal internasional 

secara online juga merupakan komitmen dalam menunjang pelaksanaan 

penelitian; 

4. Peningkatan Kerjasama nasional dan internasional dengan meningkatkan 

jejaring kerjasama baik dengan institusi nasional maupun internasional, untuk 

menunjang hal tersebut dibentuk bagian kerjasama di STTNAS pada tahun 

2015 yang selanjutnya masih menggunakan nama yang sama setelah 

perubahan menjadi ITNY; 

5. Peningkatan Manajemen Jurnal Nasional pengelolaan jurnal Nasional 

sebagai upaya meningkatkan publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional 

yang terakreditasi. Saat ini ada 1 jurnal yang dikelola LPPMI ITNY: Jurnal 

KURVATEK; 

6. Tindak Lanjut Hasil Penelitian berupa HKI, teknologi tepat guna, dan 

implementasi hasil penelitian di tatanan masyarakat/industri dapat 

direalisasikan. Dalam upaya mewujudkan realisasi tindak lanjut hasil 

penelitian, LPPMI ITNY bekerjasama dengan Direktorat Kerjasama dan 

Inkubator Bisnis serta Kemenkumham yang kemudian mendirikan Sentra HKI 

ITNY. 

3.3.3. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja penelitian akan dilihat dari: 

1. Jumlah pendanaan penelitian: internal, eksternal (nasional & internasional) 

2. Jumlah SDM perpenelitian: S3, dan S2 

3. Publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah pada tataran internasional, 

nasional terakreditasi 

4. Publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah pada seminar bereputasi nasional 

dan internasional 



Rencana Strategis Penelitian ITNY  2019-2021 
 

15 
 

5. Publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah sebagai keynote speaker pada 

seminar bereputasi nasional dan internasional. 

6. Hasil penelitian yang berupa teknologi tepat guna, Model/ Prototype/ Desain/ 

Karya seni/ Rekayasa Sosial. 

7. Hasil penelitian yang berupa Paten dan HKI. 

8. Hasil penelitian yang dapat dijadikan inovasi. 

9. Hasil penelitian berupa Buku Ajar dan BukuTeks. 
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BAB IV 

SASARAN PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 
 

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) sebagai sebuah institusi 

pendidikan menjadi pelopor forefront of research untuk menjamin daya-saing bangsa 

Indonesia. Selain itu, ITNY mempunyai tanggung-jawab terhadap tantangan global 

yang harus dihadapi bangsa ini. 

Kebutuhan akan solusi masalah bangsa yang mendesak dan terkadang 

cenderung bersifat darurat menjadi latar belakang dari ITNY dalam berkontribusi nyata 

dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan peradaban. Untuk itu perlu 

diciptakan suatu langkah strategis dan juga bersifat dinamis bagi kegiatan riset. 

Program jangka pendek yang mendesak untuk dilaksanakan yaitu riset-riset yang 

bersifat lintas- prodi dan multi-prodi dan dengan fokus yang mengena dan 

dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.  

Realisasi kegiatan riset yang bersifat inter-prodi melalui kolaborasi bidang-

bidang teknik (Teknik Elektro, Teknik Geologi, Teknik Mesin, Teknik Pertambangan, 

Teknik Sipil dan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota), riset unggulan, kelompok 

bidang keahlian (KBK), pusat studi dan lainnya, perlu disiapkan dalam bentuk langkah 

strategis yang berupa konsep, kebijakan dan mekanisme. Proses integrasi riset intra-

prodi dan antar- prodi’ teknik dapat dijadikan sebagai pendorong dari pelaksanaan 

“research mutare cultu” (riset untuk perubahan peradaban) di ITNY. 

Faktor kegunaan dan faktor relevansi dalam penentuan suatu topik riset dapat 

menopang perkembangan peradaban bangsa di era borderless. Fokus riset dapat juga 

diarahkan melalui pemberian hibah-riset ITNY dan diharapkan dapat mengandung 

kekuatan dan kesempatan untuk berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan 

internasional.  

Metode tersebut akan membuka peluang bagi kelahiran kajian-kajian yang 

bersifat antar prodi. Pemilihan fokus riset dapat dibagi berdasarkan 3-buah jenjang 

yang tersurat di ITNY, yaitu penelitian awal, penelitian aplikasi dan penelitian untuk 

produk teknologi. Fokus riset di prodi Teknik Elektro antara lain proteksi sistem tenaga 

listrik, konversi mesin-mesin listrik, penetrasi energi baru dan terbarukan dan 

manajemen data kelistrikan. Fokus riset di prodi Teknik Mesin diarahkan menuju 



Rencana Strategis Penelitian ITNY  2019-2021 
 

17 
 

paduan dan komposit logam dan non-logam, mesin konversi energi baru dan 

terbarukan, teknologi mekanis tepat guna dan kajian bahan bakar. Prodi Teknik Sipil 

mengarahkan fokus riset menuju green technology, sustainable transportation, 

pengembangan sumber daya air (SDA) dan daerah aliran air (DAS), pengendaiian dan 

pemeliharaan kontruksi dan kajian kekuatan struktur bangunan. Adapun fokus prodi 

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) mengarah ke penerapan teori dan 

pemetaan permasalahan pada penataan ruang (monodisiplin dan interdisiplin) dan 

model dan kebijakan perencanaan wilayah kota berkelanjutan. Sedangkan prodi Teknik 

Geologi mengakar pada penentuan tataan geologi pegunungan Kulonprogo dan 

identifikasi SDA dan potensi bencana. Prodi Teknik Tambang berfokus pada 

pembuatan data base bahan galian pertambangan dan pemodelan pengelolaan pasca 

tambang. 

4.1. Strategi dan Kebijakan Pelaksanaan Penelitian 

Sejak tiga tahun terakhir, ITNY telah mulai meningkatkan anggaran untuk 

pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan fasilitas penelitian. Dalam upaya untuk 

memberikan prioritas penelitian, pada tahun 2015 Tim RIP ITNY mengemukakan inti 

kompetensi penelitian, yang terdiri dalam 3-buah prioritas yaitu sumber daya energi, 

konservasi energi dan konversi energi. Semua studi dilakukan melalui pendekatan 

inter- prodi /multi-prodi. 

4.2. Roadmap Penelitian ITNY 2019-2021 

Untuk mengintegrasikan kegiatan ilmu pengetahuan dan penelitian di STTNAS 

dan juga untuk mencapai target sebagai Perguruan Tinggi yang unggul di Indonesia, 

dibutuhkan roadmap atau peta jalan. Roadmap tersebut ditetapkan berdasarkan tiga 

prioritas di ITNY yang merupakan sumber daya energi, konservasi energi dan konversi 

energi dan tiga jenjang penelitian yaitu penelitian awal, penelitian aplikasi dan 

penelitian untuk produk teknologi serta ada tolok-ukur yang menandai prestasi dan 

capaian yang harus terpenuhi. 

4.3. Rencana Strategis ITNY di Bidang Penelitian 

Rencana Strategis ITNY 2019-2021 adalah untuk research mutare cultu yang 

bertujuan meningkatkan kompetensi dosen dan peringkat ITNY di kancah regional, 

nasional dan internasional. Hal tersebut dapat dicapai dengan: 
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a. Sumber daya manusia yang professional dan mempunyai kompetensi; 

b. Menciptakan lingkungan yang kondusif, infrastruktur dan fasilitas, untuk 

pelaksanaan penelitian; 

c. Memberikan arah dan tujuan dari program penelitian; 

d. Memberikan hibah dan membuat link dengan pemberi hibah untuk 

mengembangkan penelitian cluster dan terkemuka; 

e. Kolaborasi dengan pemerintah dan industri; 

f. Komersialisasi hasil riset; 

g. Meningkatkan publikasi dalam jurnal nasional dan internasional; 

h. Meningkatkan paten; 

i. Meningkatkan kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual 

4.4. Tujuan Topik Riset 

Beberapa tujuan topik riset terlihat pada Gambar 4.1. Untuk mencapai 

kegiatan terpadu dalam penelitian terkait dengan sumber daya, konservasi dan 

konversi energi, adalah penting mengenai keberadaan penelitian terpadu antara 

berbagai prodi di ITNY melalui: 

a. Pembentukan infrastruktur yang solid dan terencana untuk kegiatan. 

b. Penelitian terintegrasi dalam kajian sumber daya, konservasi dan konversi 

energi. 

c. Perumusan kebijakan penyediaan dan dukungan masyarakat dan industri. 

d. Sumber daya manusia untuk penelitian dan pengembangan dalam kajian 

terkait sumber daya, konservasi dan konversi energi di ITNY (misalnya: 

sumber daya manusia yang khusus didedikasikan untuk pengembangan di 

tingkat kompetensi). 

Penelitian yang terkait kajian tersebut difokuskan pada 3-buah penetrasi atau 

level yaitu penelitian awal, penelitian aplikasi dan penelitian untuk produk teknologi. 

Untuk penelitian awal adalah eco-settlement dan sustainable-settlement, misalnya 

kajian pengembangan kota yang berwawasan lingkungan, kajian transportasi yang 

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada penelitian aplikasi, bentuk atau hasil 

penelitian diarahkan kepada congruente ac utili (tepat-guna dan bermanfaat), seperti 

aplikasi turbin angin ber-kecepatan rendah pada PLTB (pembangkit listrik tenaga 

bayu) dan optimasi ukuran dan kapasitas DG energi terbarukan pada sistem 
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distribusi listrik tegangan menegah. Untuk penelitian produk teknologi berfokus pada 

high competitiveness (berdaya saing tinggi), seperti baja ringan dan bio-material dari 

bahan Fe-Al-Mn, vacum pump memakai swirl, warm mix asphalt dan laboratorium 

virtual mesin- mesin listrik. 

 

Gambar 4.1. Roadmap Penelitian ITNY 2019-2021 

Penelitian di lingkungan prodi Teknik Elektro, terlihat pada Gambar 4.2, terdiri 

dari beberapa area riset, yaitu konversi mesin listrik, proteksi sistem tenaga, 

penetrasi energi baru dan terbarukan serta manajemen data kelistrikan. Adapun 

tujuannya adalah merancang kerangka kerja, model dan aplikasi konversi dan 

konservasi energi listrik. 
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Gambar 4.2. Roadmap Penelitian Prodi Teknik Elektro 

Pada prodi Teknik Mesin, area riset berada pada paduan dan komposit, baik 

logam maupun non-logam, mesin konversi energi baru dan terbarukan, teknologi 

mekanis tepat guna dan kajian bahan bakar, seperti terlihat pada Gambar 4.3. 

Tujuan dari penelitian di prodi ini adalah: 

a. Mengembangkan teknologi konversi energi ramah lingkungan, 

b. Menemukan material hemat energi, dan 

c. Mengembangkan teknologi berbasis energi yang optimum 
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Gambar 4.3. Roadmap penelitian prodi Teknik Mesin 

Area riset untuk prodi Teknik Sipil meliputi green technology dan sustainable 

transportation, pengembangan SDA dan DAS, pengendalian dan pemeliharaan 

konstruksi serta kajian kekuatan struktur bahan (Gambar 4.4). Adapun tujuan 

penelitiannya adalah membuat framework dari green teknologi, transportasi dan 

perencanaan serta mengaplikasikannya. 
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Gambar 4.4. Roadmap penelitian prodi Teknik Sipil 

Prodi Teknik PWK mempunyai area riset di sekitar: 

a. Penerapan teori dan pemetaan permasalahan penataan ruang (monodisiplin), 

b. Penataan ruang dan pembangunan sektoral terintegrasi (interdisiplin), dan 

c. Model dan kebijakan perencanaan wilayah-kota berkelanjutan (multidisiplin). 

Adapun tujuan penelitian adalah mengkaji fenomena penataan ruang 

berbasis wilayah dan substansi, mengkaji teori perencanaan wilayah dan kota serta 

membuat model dan kebijakan berupa perencanaan wilayah kota berkelanjutan 
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Gambar 4.5. Roadmap penelitian prodi Teknik PWK 

Prodi Teknik Geologi memfokuskan area riset berupa penentuan tataan 

geologi pegunungan Kulonprogo dan identifikasi SDA dan potensi bencana, terlihat 

pada Gambar 4.6. Sedangkan tujuan atau objek riset adalah penelitian dan 

penelitian tematik mengenai geologi Kulonprogo. 
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Gambar 4.6. Roadmap penelitian prodi Teknik Geologi 

Prodi Teknik Pertambangan mempunyai area riset berupa pembuatan data 

base bahan galian pertambangan dan pemodelan pengelolaan pasca-tambang 

(Gambar 4.7). Tujuan penelitian adalah teknik pengelolaan tambang terbuka yang 

ekonomis, aman dan berwawasan lingkungan. 

 

Gambar 4.7. Roadmap penelitian prodi Teknik Pertambangan 
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4.5. Indikator Kinerja Utama Penelitian Perguruan Tinggi 

Indikator dari kinerja utama penelitian ITNY meliputi komponen: 

a. Jumlah Pendanaan Riset: internal, Eksternal (nasional & internasional). 

b. Jumlah SDM periset: S3 dan S2. 

c. Publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal ilmiah pada tataran internasional, 

nasional terakreditasi. 

d. Publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah pada seminar bereputasi nasional 

dan internasional. 

e. Publikasi ilmiah dalam bentuk pemakalah sebagai key note speaker pada 

seminar bereputasi nasional dan internasional. 

f. Hasil riset yang berupa teknologi tepat-guna, model/purwarupa/desain/karya 

seni/ rekayasa rosial. 

g. Hasil riset berupa HKI 

h. Hasil riset berupa Buku Ajar dan Buku Teks 
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BAB V 

PELAKSANAAN RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 
 

5.1. Pelaksanaan Renstra 

Visi ITNY adalah sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang unggul dalam 

bidang teknologi di lingkup internasional pada tahun 2045. Implikasi utama visi ini 

adalah bahwa proses dan kualitas riset yang dilakukan oleh segenap sivitas 

akademika ITNY perlu diarahkan kepada pengembangan kegiatan penelitian yang 

dapat memiliki benchmark di tingkat nasional dan internasional. Strategi yang dipilih 

adalah penentuan sebuah focus penelitian yang dilandaskan pada kepakaran yang 

dimiliki peneliti ITNY.  

Penelitian yang diunggulkan harus mampu memberikan penyelesaian bagi 

masalah bangsa dan dunia. Penelitian yang diunggulkan dapat dicapai/diraih dengan 

memobilisasi/menggalang para peneliti secara aktif untuk selalu ikut dalam kegiatan 

penelitan ilmiah tanpa henti dan berkeyakinan akan dapat memberikan sesuatu hasil. 

Penelitian yang diunggulkan diharapkan dapat menghasilkan pencerahan tidak hanya 

bagi seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan sebuah karya penelitian 

tetapi bahwa pencerahan dalam kegiatan riset yang dapat didefinisikan sebagai “karya 

yang layak penting, berkualitas tinggi, dan bermanfaat besar bagi kehidupan 

kemanusiaan”. Indikator umum yang realistic adalah karya-karya yang dipublikasikan 

di Jurnal Internasional bereputasi dan mempunyai impact-factor tinggi.  

Guna mendukung pengembangan kegiatan penelitian LPPMI ITNY menjadi 

unit kerja yang bertugas mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas riset dan 

pengabdian masyarakat untuk dapat terwujudnya Visi ITNY. Untuk tahun anggaran 

tahun 2019-2021, selain skema hibah Penelitian Pemula, LPPMI ITNY menambahkan 

beberapa skema hibah penelitian, yaitu Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan 

dengan rincian pendanaan seperti Tabel 5.1. Setiap skema akan dilaksanakan melalui 

standar kompetisi yang ditetapkan oleh LPPMI. 

Tabel 5.1. Skema Hibah Riset Internal ITNY Tahun 2019 
 

No. Skema Sifat 
Besaran Dana Per 

Proposal (Rp) 
1 Penelitian Pemula Kompetisi 7,5 jt 

2 Penelitian Dasar Kompetisi 20 jt 

3 Penelitian Terapan Kompetisi 12,5 jt 
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5.2. Tema Unggulan Penelitian ITNY 

Berdasarkan database penelitian dan analisa data hasil penelitian serta 

secara bottom up penelitian dari peneliti ITNY dapat disampaikan tema unggulan 

penelitian adalah penelitian terkait kajian yang difokuskan pada 3-buah penetrasi 

atau level yaitu penelitian awal, penelitian aplikasi dan penelitian untuk produk 

teknologi. Untuk penelitian awal adalah eco-settlement dan sustainable-settlement, 

misalnya kajian pengembangan kota yang berwawasan lingkungan, kajian 

transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada penelitian aplikasi, 

bentuk atau hasil penelitian di arahkan kepada congruente ac utili (tepat-guna dan 

bermanfaat), seperti aplikasi turbin angin ber- kecepatan rendah pada PLTB 

(pembangkit listrik tenaga bayu) dan optimasi ukuran dan kapasitas DG energi 

terbarukan pada sistem distribusi listrik tegangan menegah. Sedangkan untuk 

penelitian untuk produk teknologi berfokus pada high competitiveness (berdaya saing 

tinggi), seperti baja ringan dan bio-material dari bahan Fe-Al-Mn, vacum pump 

memakai swirl, warm mix asphalt dan laboratorium virtual mesin-mesin listrik. 

5.3. Publikasi Dosen berupa Jurnal maupun Pembicara pada Seminar 

Bereputasi Nasional dan Internasional 

Seminar bereputasi nasional dan internasional diarahkan untuk 

mendesiminasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta memberikan 

masukan terhadap pencapaian hasil penelitian. Desiminasi hasil penelitian di tataran 

nasional dan internasional juga akan meningkatkan kesempatan bagi peneliti Indonesia 

untuk meningkatkan jejaring dengan peneliti nasional dan internasional yang akan 

membuka peluang bagi kerjasama dan kolaborasi. Berdasarkan data tahun 2016 

sampai dengan tahun 2018 terdapat 396 output baik jurnal nasional maupun 

internasional maupun seminar nasional dan seminar internasional. Pendanaan seminar 

baik yang bereputasi nasional dan internasional diperoleh dari dana penelitian dan 

pendanaan bantuan Litabmas DIKTI maupun bantuan dari institusi 
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5.4. HKI 

Kekayaan Intelektual (KI) adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena 

kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat 

berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dan/atau 

seluruh hasil olah pikir manusia yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi 

maupun sosial budaya. Kekayaan Intelektual merupakan hasil kegiatan penelitian 

dan merupakan salah satu indikator keberhasilan yang sangat penting. Walaupun 

dalam jumlah yang masih sangat sedikit, peneliti ITNY sudah ada yang mendapatkan 

HKI. Dalam meningkatanperolehan HKI, ITNY mulai mengarahkan penelitian-penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti menuju teknologi yang dapat memberikan nilai tambah 

bagi ekonomi maupun social budaya. Satu sertifikat HKI telah keluar pada tahun 2016 

dan terdapat satu sertifikat yang masih dalam tahap uji substansi serta yang sudah 

terdaftar berupa design industri sebanyak 7 judul. 

5.5. Pendanaan Hibah Penelitian 

Dalam mengembangkan skema hibah penelitian yang akan di laksanakan oleh 

ITNY, maka terdapat 3 sumber pendanaan penelitian, yaitu hibah internal yang berasal 

dari ITNY dan hibah eksternal ITNY yang berasal dar iinstansi di luar ITNYseperti 

Kemendiknas-DIKTI serta pendanaan secara mandiri. Untuk tahun anggaran 2016 

jumlah dana penelitian yang diperoleh baik dari ekstenal maupun dari internal institusi 

sebesar 816.900.000,00 untuk tahun 2017 sebesar 1.336.739.000,00 serta ditahun 

2018 dana yang terserap sebesar 816.387.000,00. 

5.6. Estimasi Dana Penelitian 

Untuk mencapai Visi ITNY yaitu sebagai salah satu PerguruanTinggi yang 

unggul dalam bidang teknologi, salah satu konsekuensi adalah kebutuhan dana 

untuk pelaksanaan penelitian. ITNY saat ini masih belum memenuhi kriteria yang 

harus dimiliki oleh sebuah institusi yang menjadi Perguruan Tinggi yang unggul di 

bidang teknologi dan technopreneurship, namun demikian ITNY melalui LPPMI dan 

bidang kerjasama ITNY terus berupaya untuk meningkatkan perolehan sumber dana 

penelitian yang berasal dari luar ITNY. 

Berdasarkan estimasi yang mengacu pada penyerapan dana penelitian di 

lingkungan ITNY, maka dapat dibuat estimasi dana penelitian ITNY Tahun 2016, 
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sebagai berikut: 

1.  Dana Internal Rp 1,3 M 

2.  Dana Eksternal Rp 600 Jt 

Total Rp 1,9 M 

 
Berdasarkan kebutuhan dana penelitian Tahun 2016 di atas, maka dapat dibuat 

estimasi kebutuhan dana penelitian hingga Tahun 2021 dengan asumsi terjadi 

peningkatan setiap tahun. 

Tabel 5.2. Estimasi Kebutuhan Dana Penelitian 
 

Tahun Anggaran 
Kebutuhan Dana Penelitian 

(dalam jutaan rupiah) 

2016 1.500 

2017 1.800 

2018 2.160 

2019 2.592 

2020 3.110 

 

5.7. Perolehan Rencana Pendanaan 

Selain sumber-sumber pendanaan yang bersifat rutin, LPPMI ITNY mencoba 

mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan tambahan baik yang berasal dari 

instansi di luar ITNY maupun dari peneliti ITNY yang melaksanakan penelitian di luar 

skema hibah ITNY.Proses identifikasi sumber-sumber rencana pendanaan di luar 

skema hibah ITNY ini dilakukan oleh seluruh program studi yang ada di lingkungan 

ITNY. Hasil identifikasi perolehan rencana pendanaan penelitian di ITNY dibuat 

berdasarkan estimasi kontribusi peneliti penerima hibah eksternal per tahun (dengan 

asumsi nilai peningkatan 20% pertahun). Berdasarkan estimasi maka diperoleh hasil 

pendanaan seperti tercantum pada Tabel 5.3. Khusus untuk dana dari DIKTI 

estimasi peningkatan juga ditentukan melalui asumsi adanya kenaikan ITNY dari 

cluster binaan ke madya pada tahun 2018 sehingga pendanaan total melalui 

perkiraan kenaikan sebesar 20% per tahun juga ditambah dana dari DIKTI sebesar 

1 M. 
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Tabel 5.3. Estimasi Perolehan Pendanaan Eksternal ITNY 

No. Sumber Pendanaan 
Jumlah (dalam 

jutaan rupiah) 

1 DIPA DP2M Dikti – Skema 
Riset 

600 

2 Hibah Kopertis 15 

3 Instansi Pemerintah Non Dikti 20 

4 Perusahaan 30 

5 Organisasi Profesi 25 

6 Kerjasama Luar Negeri 350 

 

5.8. Indikator Utama Kinerja Penelitian 

Indikator kinerja penelitian melalui beberapa luaran penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4. Indikator Kinerja Utama Penelitian 
 

Program 

Unggulan 

 
No 

 
Jenis Luaran 

 Tahun 

2019 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keunggulan 

Dalam 

Penelitian 

 

1. 

 

Publikasi Ilmiah 
Nasional 11 12 

Internasional 6 7 

 
2. 

Pemakalah Dalam Pertemuan 

Ilmiah 

Nasional 68 81 

Internasional 7 8 

 

 
3. 

 

Keynote Speaker Dalam 

Pertemuan Ilmiah 

 

 
Nasional 

 

 
6 

 

 
7 

4. HKI 5 6 

5. TeknologiTepatGuna 6 7 

6. Model/Design/Prototype 6 7 

7. Buku Ajar (ISBN) 24 30 

8. Laporan Penelitian Yang Tidak Dipublikasikan - 0 

9. Angka Partisipasi Dosen Dalam Penelitian 126 151 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

Dokumen Rencana Strategis Penelitian ITNY merupakan rumusan kebijakan 

institusi yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan penelitian melalui tema-tema 

riset unggulan. Dengan Restra Penelitian maka diharapkan peningkatan kualitas 

penelitian dan pencapaian Visi ITNY 2045 untuk menjadi Perguruan Tinggi yang 

unggul di Bidang teknologi dan entrepreneurship dapat berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan riset unggulan juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap 

pemecahan berbagai isu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Demikian 

Renstra Penelitian ini disusun untuk dapat berjalan secara konsisten dan terarah. 
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