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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Induk Penelitian Program 

Studi Informatika (RIP IF) tahun 2022-2026 terselesaikan. Penyusunan RIP merupakan bagian 

implementasi kebijakan Kemenristekdikti untuk melakukan penguatan penelitian dan publikasi 

ilmiah di setiap perguruan tinggi yang berorientasi kepada pengembangan keunggulan 

penelitian yang manjadi ciri khas suatu perguruan tinggi serta pemanfaatan basil penelitian 

untuk peningkatan nilai ekonomi dan pembangunan karakter bangsa. Hal ini sejalan dengan 

visi, misi, dan tujuan Unsika yang menekankan kepada inovasi, keunggulan kompetitif, dan 

unggul yang dijiwai budaya bangsa di era globalisasi ini. 

RIP disusun berdasarkan evaluasi diri bidang penelitian melalui kajian secara mendalam 

berbagai indikator dan variabel yang berkaitan dengan pengembangan keunggulan penelitian 

Prodi Informatika dengan menggunakan analisis SWOT serta analisis faktor internal dan 

eksternal. Hasil pembahasan dan kesimpulan dalam evaluasi ini menjadi landasan pokok dalam 

mengembangkan Rencana Induk RIP IF 2022-2026 yang menjadi pedoman atau acuan bagi 

penyelenggaraan penelitian yang bertanggung jawab, mulai dari perencanaan program kegiatan 

penelitian, pengelolaan program penelitian sampai pada tahap implementasi dan pemanfaatan 

hasil penelitian secara akuntabel. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada tim yang telah bekerja keras menyusun RIP 

Prodi Informatika ini. Kami berharap semoga Rencana Induk Penelitian yang telah disusun 

dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademik Informatika, Fasilkom, dan umumnya Unsika 

sehingga dapat bermanfaat juga bagi masyarakat luas serta meningkatkan kemampuan dan 

keunggulan Unsika untuk berkompetisi di tataran global. 

 Karawang, Oktober 2022 

 

 

Tim Penyusun 
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I. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penelitian merupakan satu dari tridharma Dosen yang luarannya menjadi tolok ukur dalam 

penilaian mutu dan kualitas suatu universitas, sehingga penelitian menjadi salah satu kriteria 

penilaian untuk akreditasi program studi dan universitas. Luaran penelitian juga diharapkan 

dapat mengembangkan ilmu pengetahun guna menyelesaikan masalah yang ada di tengah-

tengah masyarakat. 

Prodi Informatika memiliki 28 Dosen dengan variasi atau perbedaan latar belakang 

keilmuan spesifik yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini tentunya menjadi peluang terkait 

dengan bagaimana cara mengkolaborasikan keilmuan yang ada. Melalui kolaborasi ini 

diharapkan seluruh kegiatan penelitian dapat menyelesaikan permasalahan strategis nasional, 

memberikan manfaat selaras dengan visi dan misi Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang (LPPM Unsika), dan pada akhirnya 

bermuara pada keberhasilan terwujudnya visi dan misi Unsika.  

Kegiatan penelitian juga berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka 

yang diluncurkan oleh Kemendikbud. Salah satu kebijakan yang muncul dari program ini 

adalah konsep Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU PTN). Kegiatan 

penelitian sangat erat kaitannya dengan IKU-5 PTN, yaitu hasil kerja dosen digunakan oleh 

masyarakat, dengan kata lain hasil riset yang dilakukan oleh Dosen harus memberikan manfaat 

besar bagi industri, masyarakat, atau pemerintah. Selain keselarasan penelitian Dosen dengan 

isu strategis nasional, penelitian mahasiswa juga harus diarahkan agar sesuai dengan riset 

Dosen agar terjadi kesinambungan arah penelitian untuk menyelesaikan permasalahan aktual.  

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka salah satu upaya yang dapat 

dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pemanfaatannya adalah adalah 

dengan penyusunan Rencana Induk Penelitian Prodi Informatika 2022-2026 (RIP IF 2022-

2026). Proses penyusunan RIP yang diusulkan menggunakan dua pendekatan, yaitu berbasis 

top-down dan bottom-up. Berkaitan dengan arah penelitian Dosen yang nantinya terdapat pada 

RIP Informatika, terdapat beberapa acuan yang harus dipedomani prosesnya secara top-down 

merujuk kepada isu-isu strategis nasional dan dokumen-dokumen kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah. Beberapa dokumen acuan yang dapat digunakan sebagai tema penelitian adalah 

Rencana Strategis (RENSTRA) Unsika 2020-2024, Prioritas Riset Nasional (PRN) Tahun 

2020-2024, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045; Buku Panduan Penelitian 
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dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ristek/BRIN) Tahun 2020; Rencana Strategis Unsika 

2020-2024; Rencana Induk Penelitian UNSIKA 2016-2020; dan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025. Oleh karena itu diharapkan 

arah penelitian selaras dengan isu strategis nasional yang ada di dokumen-dokumen tersebut. 

Selain itu, melalui proses yang dilakukan secara top-down diharapkan juga dapat 

mengakomodir tema-tema strategis dan unggulan yang menjadi prioritas baik di tingkat 

nasional maupun di tingkat lokal. 

Pendekatan bottom-up juga diperlukan dengan memperhatikan roadmap penelitian Dosen 

Informatika. Dengan demikian dokumen RIP ini dapat mengakomodir tema-tema penelitian 

yang menjadi bidang kajian Dosen Informatika. Adanya roadmap penelitian ini juga 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Iptek dalam bentuk Publikasi Paten, Prototipe, Layanan Teknologi, Wirausahawan Teknologi, 

serta meningkatnya Relevansi kegiatan riset dengan persoalan dan kebutuhan riil yang disertai 

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan IPTEK. Kebutuhan akan roadmap penelitian 

juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) RI no. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 menyebutkan bahwa salah satu sasaran 

dan tahapan capaian pembangunan industri adalah meningkatnya pengembangan inovasi dan 

penguasaan teknologi. Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi menjadi salah satu 

pilar dalam mencapai pembangunan industri nasional. Di lain sisi, pengembangan inovasi dan 

penguasaan teknologi tidak bisa dilakukan tanpa riset.  

Kedua proses ini yaitu top-down dan bottom-up diharapkan saling melengkapi sehingga 

penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dosen menjadi lebih inovatif dan kompetitif 

dalam skema-skema penelitian yang dikembangkan oleh kementerian maupun oleh Unsika. 

 

B. Definisi RIP 

Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan penelitian dalam jangka waktu tertentu (pada dokumen ini 5 tahun ke 

depan). Penelitian yang dimaksud adalah riset unggulan program studi yang dijabarkan melalui 

dimensi dan sassaran strategis, roadmap riset, fokus riset, dan riset unggulan program studi.  

 

C. Tujuan Penyusunan RIP 

Tujuan strategis pengembangan Fakultas Ilmu Komputer yang tercantum dalam Rencana 

Strategis (Renstra) diarahkan pada pengembangan fakultas yang unggul di tingkat nasional juga 

internasional yang berorientasi dalam ilmu komputer di bidang industri dan pertanian. 
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Sedangkan untuk mencapai tujuan strategis bidang penelitian secara khusus, maka peyusunan 

RIP IF 2022-2026 memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memberikan arah dan kerangka kebijakan dan pengelolaan penelitian secara jelas bagi 

pencapaian target-target penelitian secara langsung (output) dan tidak langsung 

(outcome) dalam kurun waktu 2022-2026 sehingga dampak bagi masyarakat dapat lebih 

dirasakan 

2. Memberikan arahan bagi program studi untuk mengadakan perubahan berbasis 

penelitian dalam berbagai aspek seperti perkembangan keilmuan, infrastruktur, sumber 

daya manusia, dan berbagai sistem tata kelola menuju universitas pelopor dan unggul 

3. Memantapkan arah penelitian program studi menuju program studi yang berperan aktif 

dalam penyelesaian isu nasional dan global 

4. Meningkatkan daya saing program studi di bidang penelitian 

5. Meningkatkan angka partisipasi Dosen dalam melaksanakan penelitan 

6. Memastikan arah penelitian di program studi sesuai dengan prioritas nasional dan 

renstra fakultas 

7. Meningkatkan kualitas pengelolaan mutu penelitian 

 

D. Dasar Hukum Penyusunan RIP IF 2022-2026 

Sebagai salah satu upaya untuk memantapkan arah, sasaran, dan program strategis dalam 

RIP IF 2022-2026, maka beberapa peraturan perundang-undangan digunakan sebagi dasar 

hukum penyusunan RIP. Peraturan perundang-undangan yang yang dimaksud adalah sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Penelitian  

8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional 

Tahun 2017-2045  
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9. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ristek/BRIN) Tahun 

2020 

10. Rencana Strategis Unsika 2020-2024 

11. Rencana Induk Penelitian UNSIKA 2016-2020 

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang Tahun 

2005-2025 

13. Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2017 
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II. BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN 

 

Landasan pengembangan Prodi Informatika disematkan ke dalam visi, misi, dan tujuan 

program studi. Penjabaran visi dan misi dilakukan dengan cara mempertimbangkan tuntutan, 

peran, dan tanggung jawab Prodi Informatikan di tingkat lokal, regional, dan nasional, mengacu 

pada perundang-undangan. Oleh karena itu landasan pengembangan Rencana Induk Penelitian 

Informatika adalah visi, misi, dan tujuan program studi, analisis kondisi saat ini terkait dengan 

riwayat perkembangan prodi, serta analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan 

Treats).  

A. Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Informatika 

Visi 

Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Informatika yang Inovatif, 

Kompetitif, dan Unggul di Bidang Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer 

dan Data Science yang Dijiwai Budaya Bangsa di Kancah Nasional dan Internasional. 

Misi 

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak, 

jaringan komputer dan data science yang berjiwa wirausaha dan berakhlak mulia. 

2) Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi. 

3) Menyediakan sarana dan prasarana serta mewujudkan suasana akademik yang 

memadai 

4) Menghasilkan inovasi teknologi informasi untuk pembangunan berkelanjutan melalui 

penelitian dan studi lainnya. 

Tujuan 

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak, 

jaringan komputer dan data science yang berjiwa wirausaha dan berakhlak mulia. 

2) Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan 

kompetensi. 

3) Menyediakan sarana dan prasarana serta mewujudkan suasana akademik yang 

memadai 

4) Menghasilkan inovasi teknologi informasi untuk pembangunan berkelanjutan melalui 

penelitian dan studi lainnya. 
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B. Analisis Kondisi Saat ini 

1. Riwayat Perkembangan Program Studi 

Salah satu fakultas yang dimiliki Unsika adalah Fakultas Ilmu Komputer yang semula 

bernama Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didirikan pada tanggal 18 Juli 

2008 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan 

Nomor 019/SK/YPPTPP/USK/VII/2008 tentang Pembentukan Fakultas Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang. Program studi yang dimiliki adalah 

Teknik Informatika jenjang S1 yang mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 25 Juni 2008 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen 

Dikti Nomor 2007/DT/2008. 

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal 

Perjuangan Nomor 017/SK/YPPTPP/USK/VI/2010 tentang perubahan nama Fakultas 

Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Singaperbangsa Karawang, maka sejak 

tanggal 21 Juni 2010 berubah nama menjadi Fakultas Ilmu Komputer disingkat Fasilkom. 

Perpanjangan ijin program Studi Teknik Informatika jenjang S1 terbit pada tanggal 3 April 

2011 berdasarkan surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV dengan Nomor 

6144/D/T/K-IV/2011. Saat ini Program Studi Informatika terakreditasi Baik Sekali (B). 

 

2. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sistem pengelolaan SDM pada kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung sasaran 

organisasi, yaitu tenaga kerja yang terampil, ahli, dan profesional. Analisis kebutuhan tenaga 

dosen dan kependidikan dilakukan secara berkala. Menyesuaikan kebutuhan program studi 

yang terintegrasi dengan sarana operasional dan rencana strategis dalam mewujudkan visi misi, 

Prodi Informatika memiliki 28 Dosen yang terdaftar pada PDDIKTI dan 5 Tenaga 

Kependidikan. Berdasarkan Tabel II-1, saat ini terdapat 28 orang Dosen. Dosen berkualifikasi 

S2 berjumlah 21 orang, sedangkan 7 orang Dosen lainnya sedang melanjutkan studi S3. 

Diantara jumlah tersebut, Dosen dengan kualifikasi S2 yang memiliki jabatan fungsional 

Asisten Ahli adalah sebanyak 7 orang, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 14 orang memiliki 

jabatan fungsional Lektor. Jumlah Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli yang sedang 

melanjutkan S3 adalah 3 orang, sedangkan 4 orang sisanya sudah memiliki jabatan fungsional 

Lektor. Saat ini rasio Dosen dan mahasiswa yang terdata adalah sebesar 1:33. Berdasarkan 

angka tersebut dan data kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsional, dapat dikatakan bahwa 

saat ini kuantitas dan kualitasi Dosen Informatika belum ideal. Selain Dosen, Prodi Informatika 
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memiliki 5 orang tenaga kependidikan yang bertugas juga untuk melayani Prodi Sistem 

Informasi. 

Tabel II-1 Sumber Daya Dosen Informatika (data September 2022) 

     Jabfung 

 

Pendidikan 

TP AA L Jumlah 

S2 0 7 14 21 

Sedang S3 0 3 4 7 

Jumlah 0 10 18 28 

 

3. Riwayat Kinerja Penelitian 

a) Kinerja Penelitian 

Penelitian Dosen Informatika dikategoriak menjadi 2 berdasarkan hibah yang diperoleh, 

yaitu Hibah Nasional dan Hibah Universitas. Hibah nasional atau Hibah Kemdikbudristek 

memiliki dua skema yaitu Skema Kompetitif Nasional dan Desentralisasi. Dosen yang 

memilih Skema Kompetitif Nasional seperti Skema Penelitian Terapan diharuskan untuk 

memenuhi kriteria dan mengacu kepada PRN yang sudah ditetapkan. Sedangkan Skema 

Desentralisasi seperti Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi memiliki 

kriteria yang harus menyesuaikan dengan Renstra Penelitian Universitas yang di dalamnya 

terdapat Roadmap Universitas. Dalam pelaksanaannya baik Skema Kompetitif Nasional 

dan Desentralisasi memiliki target untuk memberikan kontribusi baik kepada negara 

maupun kepada rencana strategis universitas berdasarkan bidang kepakaran dosen. 

Hibah universitas atau disebut Hibah Prioritas Unsika memiliki skema yang diturunkan 

berdasarkan PRN dan Renstra Universitas. Skema tersebut diantaranya HIPDA, HIPLA, 

HIPSTRA, dan HIPLAN yang tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan HIPKA Tahun 

2020 Edisi III. Semua usulan yang diusulkan diperlukan untuk menyertakan Roadmap 

Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat dosen pengusul yang memiliki 

kesesuaian dengan Roadmap Universitas berdasarkan Renstra Unsika. Di mana ketentuan 

tersebut tercantum baik pada Buku Panduan maupun pada template usulan. Hal tersebut 

dimaksudkan agar penelitian yang dilaksanakan memiliki progress/perkembangan pada 

peningkatan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT), sehingga dapat menghasilkan 

produk hasil penelitian yang dapat bermanfaat baik untuk industri maupun masyarakat 

sebagai solusi dari permasalahan yang ada. 
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Sebagai acuan untuk mengembangkan indikator kinerja penelitian, maka dilakukan 

rekapitulasi capaian kinerja penelitian Dosen Informatika selama 3 (tiga) tahun terakhir 

yang dapat dilihat pada Tabel II-2. 

 

Tabel II-2 Capaian Kinerja Penelitian 

No Program 
Tahun 

2019 2020 2021 

1 
Skripsi Mahasiswa yang mengikuti penelitian Dosen yang sesuai 

dengan roadmap penelitian Dosen 
5 7 7 

2 
Jumlah penelitian mandiri dan/atau hibah tingkat Perguruan tinggi atau 

internal kampus PT (HIPKA) 
15 15 19 

3 Jumlah penelitian yang mendapatkan hibah tingkat nasional 5 6 2 

4 Jumlah penelitian yang mendapatkan hibah tingkat internasional 0 0 0 

5 
Jumlah publikasi Dosen pada jurnal nasional (ber ISSN, Terindex Sinta, 

terakreditasi Dikti) 
46 63 153 

6 Jumlah publikasi Dosen skala internasional bereputasi terindeks 0 18 27 

7 Jumlah Keynote/Invited Speaker tingkat Nasional 0 2 0 

8 Jumlah Dosen terdaftar di SINTA Kemendikbud 28 28 28 

9 Jumlah penghargaan yang diterima Dosen 0 1 2 

10 Jumlah HKI dan/atau paten Dosen terkait penelitian 5 27 9 

11 
Jumlah HKI dan/atau paten Dosen terkait pengabdian kepada 

masyarakat yang melibatkan Mahasiswa 
0 0 0 

12 
Jumlah keluaran penelitian dan PkM yang berhasil mendapat rekognisi 

internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah Dosen 
0 74% 88% 

13 PkM Dosen yang diadopsi masyarakat 1 5 13 

14 Jumlah buku ilmiah yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir 1 1 3 

15 

Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) 

Mahasiswa. 

7 7 7 

16 Jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan terakreditasi Dikti 2 2 2 
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b) Sumber Pembiayaan 

Rekapitulasi sumber pembiayaan penelitian Dosen baik dari sumber internal maupun 

eksternal Unsika pada rentang Tahun 2019 – 2021 disajikan pada Tabel II-3. 

 

Tabel II-3 Sumber Dana Penelitian 2019 – 2021 

No Sumber Pembiayaan 
Jumlah (dalam juta) 

2019 2020 2021 

1 Pendanaan mandiri 0 0 0 

2 Internal (Unsika) 102,1 745,025 942,5 

3 DRPM KEMENRISTEKDIKTI 90,113 39,696 315,38 

4 Institusi dalam negeri di luar KEMENRISTEKDIKTI 0 0 0 

 

 

Gambar II-1 Sumber Dana Penelitian 2019 – 2021 

 

4. Sarana dan Prasarana Laboratorium 

Saat ini Prodi Informatika memiliki 3 laboratorium dengan jumlah total komputer sekitar 

250 unit. Laboratorium ini terdiri dari Laboratorium Dasar, Laboratorium Lanjut, dan 

Laboratorium Jaringan. Laboratorium Dasar berfungsi untuk melaksanakan kegiatan praktikum 

atau riset yang membutuhkan spesifikasi komputer sederhana, misalnya praktikum 

pemrograman dasar atau pemrograman web. Berbeda dengan Lab Dasar, Laboratorium Lanjut 

berfungsi untuk melaksanakan kegiatan praktikum maupun kegiatan riset yang membutuhkan 

spesifikasi komputer yang tinggi, misalnya praktikum pengolahan citra dan pengelolaan 

multimedia. Sedangkan Laboratorium Jaringan secara khusus berfungsi untuk melaksanakan 
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kegiatan praktikum atau riset yang terkait dengan pengelolaan jaringan komputer yang 

dilengkapi dengan segala perangkat pendukungnya. 

 

5. Kerja sama Penelitian 

Saat ini Fasilkom menjalin kerja sama dengan 15 mitra. Kerja sama ini meliputi bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Delapan institusi yang melakukan 

kerja sama di bidang pendidika, yaitu Universitas Indonesia, PT. Cendekia Data Andalan, 

PT.Brilliant Coach Indonesia, PT.Pos Indonesia (persero), Pemda Karawang, PT.Pupuk 

Kujang, Peruri, PT.Telkom Indonesia. Kemudian 6 institusi yang bekerja sama di penelitian 

diantaranya adalah Balai Riset Pemuliaan Ikan, PT Telkom Indonesia, Peruri, Pemda 

Karawang, KPU, Polres Karawang. Sedangkan 3 institusi lain yang melakukan kerja sama di 

bidang PkM adalah PT.Pupuk Kujang, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, dan 

Pemda Karawang. Terdapat beberapa mitra yang perlu ditindaklanjuti untuk inisiasi kerja sama 

karena sebelumnya sudah ada kegiatan yang dilakukan bersama dengan lembaga/institusi 

tersebut. Lembaga/institusi yang dimaksud misalnya tempat magang mahasiswa, mitra untuk 

kegiatan pengabdian masyarakat, dan lembaga profesional yang bergerak di bidang kompetensi 

dan profesi.. 

 

6. Analisis SWOT 

Pengkajian terstruktur yang meliputi visi, misi, dan tujuan Prodi Informatika dan hasil 

analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Treats) dari seluruh bagian yang 

dikaji merupakan dasar dari strategi pengembangan penelitian. Analisis SWOT merupakan 

analisis situasi Prodi Informatika saat ini, khususnya di bidang penelitian. Beberapa hal yang 

akan dipaparkan dalam analisis SWOT ini telah disajikan juga dalam pemaparan aspek-aspek 

lain yang dianlisis terkait situasi saat ini, khususnya di bidang penelitian. Berikut ini merupakan 

paparan analisis SWOT terkait penelitian. 

KEKUATAN (Strengths) 

Kekuatan yang ada di Prodi Informatika, khususnya terkait bidang penelitian adalah 

sebagai berikut. 

a) Unsika sebagai Badan Layanan Umum (BLU) memiliki fleksibilitas kewenangan 

pengelolaan keuangan dibandingkan dengan status Satker sehingga menjadi kekuatan 

bagi Informatika terutama dalam melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 

penelitian 
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b) Tersedianya lahan kampus yang luas dan besarnya peluang kerja sama khususnya di 

bidang penelitian 

c) Memiliki posisi strategis berada di kawasan industri terbesar di ASEAN serta secara 

geografis berada di Karawang sebagai kota penyangga ibu kota 

d) Unsika sebagai PTN yang didukung negara melalui APBN sehingga memiliki potensi 

pengembangan maksimal baik bagi Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana 

e) Jumlah PNBP yang terus meningkat memungkinkan untuk peningkatan kualitas 

penelitian dan hilirisasinya 

f) Perekrutan SDM melalui skema ASN, baik PNS maupun PPPK menghasilkan SDM 

yang lebih kompetitif dan unggul di Informatika  

g) Capaian kinerja bidang penelitian setiap tahunnya menunjukkan peningkatan jumlah 

penelitian, pendanaan, dan luaran penelitian 

h) Terdapat peningkatan minat Dosen dalam kegiatan penelitian seiring dengan adanya 

peningkatan pemahaman terhadap tugasnya sebagai pelaksana tridharma dan didukung 

iklim penelitian yang kondusif 

i) Peningkatan ketersediaan dana penelitian secara berkelanjutan 

j) Unsika berada di klaster Madya dalam penilaian kinerja penelitian perguruan tinggi 

 

KELEMAHAN (Weaknesses) 

Beberapa kelemahan Prodi Informatika terkait penelitian adalah sebagai berikut. 

a) Prodi Informatika masih menyandang status akreditasi Baik Sekali (B) 

b) Kualifikasi tenaga pendidik masih didominasi oleh Magister, belum ada Dosen yang 

memiliki gelar Doktor. 

c) Jabatan fungsional yang dimiliki oleh Dosen masih didominasi oleh Asisten Ahli dan 

Lektor. 

d) Rasio Dosen dan mahasiswa belum ideal, yaitu 1:33 

e) Beban mengajar Dosen masih tinggi 

f) Kemampuan Bahasa Inggris dan tatacara menulis artikel pada jurnal internasional 

masih terbatas 

g) Minimnya Dosen dengan publikasi jurnal bereputasi dan H-index tinggi 

h) Minimnya hilirisasi hasil penelitian Dosen yang dimanfaatkan oleh industri, 

pemerintah, maupun masyarakat umum 

i) Belum optimalnya ketersediaan tenaga laboran 

j) Belum optimalnya ketersediaan prasaran dasar penunjang penelitian 



  

RIP INFORMATIKA | 2022-2026 12 

 

k) Belum terjalinnya kerja sama yang sinergis antara penelitian mahasiswa dengan Dosen 

l) Rendahnya perolehan HKI 

m) Penelitian di kalangan dosen masih mengandalkan sumber dana Unsika dan DIKTI, 

sedangkan dari sumber mitra dan dunia usaha dan dunia industri belum tergali dengan 

optimal 

n) Peneliaian terapan yang merupakan kerja sama dengan universitas lain maupun 

industri yang menerapkan disiplin ilmu masih terbatas baik secara kuantitas maupun 

kualitas 

 

PELUANG (Opportunities) 

a) Sebagai universitas negeri satu-satunya di Karawang, kebutuhan tenaga kerja 

profesional menjadi peluang besar bagi Unsika dalam menghasilkan lulusan yang 

sesuai 

b) Kedudukan geostrategis Unsika di Kabupaten Karawang yang berada di tengah-tengah 

kawasan Industri terbesar di Asean  

c) Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong ketergantungan industri 

terhadap teknologi informasi 

d) Kebutuhan tenaga profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi 

peluang bagi Fasilkom Unsika sebagai pusat pendidikan di bidang yang sesuai 

e) Pengembangan teknologi menjadi kebutuhan umum bagi stakeholder, baik industri 

dan pertanian, pemerintahan, maupun usaha kecil dan menengah 

 

TANTANGAN/ANCAMAN (Treats) 

a) Adanya tren peningkatan jumlah perguruan tinggi yang berkualitas baik dalam negeri 

maupun luar negeri menyebabkan semakin ketatnya persaingan untuk mendapatkan 

dana penelitian dari lembaga mitra maupun hibah penelitian eksternal lainnya 

b) Stakeholders menuntut kinerja penelitian agar dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat  

c) Globalisasi menghasilkan persaingan dunia yang tinggi sehingga menjadi tantangan 

bagi Unsika untuk bersaing dalam bidang penelitian 

d) Dinamika yang terjadi di kalangan stakeholders bisa membuat kerja sama yang sudah 

terjalin dengan stakeholders terputus 

e) Berbagai kebijakan penelitian menuntut perguruan tinggi untuk menghasilkan luaran 

penelitian yang dapat berkontribusi terhadap kemajuan bangsa 
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III. BAB III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN INFORMATIKA 

 

A. Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan 

1. Tujuan 

Mengadaptasi dari Rencana Strategis Penelitian Unsika, tujuan dari penyusunan Rencana 

Induk Penelitian Prodi Informatika adalah sebagai berikut. 

a. Mendukung strategi pencapaian Prodi Informatika pada bidang peningkatan kualitas 

Dosen, khususnya publikasi karya ilmiah dan keterlibatan dalam kegiatan riset 

b. Meningkatkan sinergi antara kelompok keahlian minat penelitian serta program studi 

lain di Unsika dalam penelitian sehingga dapat menciptakan konsorsium 

c. Mengupayakan topik penelitian sesuai dengan riset unggulan Unsika yaitu bidang 

Rekayasa Keteknikan; Pangan; Multidisiplin dan Lintas Sektoral 

d. Menghasilkan produk-produk riset inovatif dan berkualitas (model, karya seni, 

prototipe, teknologi tepat guna) yang berguna bagi kemajuan IPTEK, seni, serta 

pemecahan masalah pembangunan yang applicable dan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat secara luas 

 

2. Sasaran 

Selain mengadaptasi dari Rencana Strategis Penelitian Unsika, sasaran RIP IF periode 

2022-2026 dirumuskan dengan mempertimbangan evaluasi diri dan SWOT program studi. 

Sasaran pelaksanaan RIP IF adalah sebagai berikut. 

a. Memperkuat manajemen dan budaya riset pendidikan disiplin ilmu, disiplin ilmu 

pendidikan, dan disiplin ilmu lainnya dalam mencapai pendidikan unggul untuk 

kemajuan bangsa 

b. Memperkuat kapasitas sumber daya riset dalam mencapai pendidikan unggul untuk 

kemajuan bangsa  

c. Peningkatan kompetensi para dosen dan tenaga peneliti 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian 

e. Peningkatan publikasi jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional 

f. Peningkatan jumlah HKI/Paten yang dihasilkan oleh para peneliti 

g. Peningkatan jumlah model/produk/desain/kebijakan yang dihasilkan dari penelitian  

h. Peningkatan produk inovasi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat  
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B. Srategi dan Kebijakan Unit Kerja 

Berdasarkan RENSTRA Penelitian UNSIKA 2020-2024, Unsika memiliki kebijakan 

dalam pengelolaan penelitian yang lengkap yang dikembangkan serta dipublikasikan oleh 

institusi meliputi: 

1) Kebijakan dasar penelitian (mencakup arah dan fokus penelitian, jenis dan rekam jejak 

penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan dan sistem 

kompetisi) 

2) Penanganan plagiarisme, paten dan hak atas kekayaan intelektual (HKI) 

3) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan 

4) Peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaanya yang terdokumentasi dengan baik 

serta mudah diakses oleh semua pihak. 

Kebijakan tersebut selanjutnya diturunkan menjadi kebijakan dasar penelitian Prodi 

Informatika yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja 

sama dengan pihak luar, pendanaan serta sistem kompetisi, tertuang dalam dokumen berikut 

ini: 

1) Statuta Unsika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta UNSIKA Pasal 19 

2) Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNSIKA tahun 2016-2020, meliputi Landasan 

pengembangan, capaian dan rencana, tujuan dan sasaran, program strategis dan 

indikator kinerja dan pelaksanaan penelitian 

3) Buku III Standar Penjaminan Mutu Internal 2018 (Hal 52-69), yang mencakup:  

a. Unsika memiliki lembaga/unit pengelola penelitian yang berdiri sendiri 

b. Unsika dan Prodi Informatika memiliki Roadmap/Peta Jalan Penelitian dan 

Rencana Induk Penelitian/Rencana Strategis Penelitian yang memayungi tema 

penelitian Dosen dan mahasiswa, serta penerapan keilmuan untuk menyelesaikan 

permasalahan industri atau masyarakat dan dilengkapi dengan standar penelitian 

c. Unsika memiliki bukti sahih dokumen kerja sama dengan mitra penelitian  

d. Unsika memiliki bukti sahih 80% kepuasan mitra kerja sama penelitian terhadap 

proses penelitian yang dilakukan dosen tetap program studi. 

4) Roadmap Penelitian dan Pengabdian Fakultas Ilmu Komputer Unsika Tahun 2018-2022 
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C. Peta Strategi Pengembangan Unit Kerja 

Prodi Informatika menyusun strategi pengembangan unit kerja yang kemudian 

digambarkan melalui peta strategi berdasarkan masukan, proses, dan luaran sebagaimana 

tercantum pada Gambar III-1. 

 

Gambar III-1 Peta Strategi Pengembangan Penelitian Prodi Informatika 

D. Formulasi Strategi Pengembangan 

Penyusunan strategi dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun dengan 

tujuan untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan strategi kebijakan unit kerja LPPM 

Unsika. Penyusunan strategi ini juga dilakukan seiring dengan pengembangan penelitian yang 

dilaksanakan di Unsika. Berdasarkan strategi pengembangan penelitian LPPM Unsika, berikut 

ini merupakan formulasi yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian, 

Input

•Visi & Misi Unsika dan 
Informatika

•Renstra Unsika

•Dana penelitian

•Peneliti 
(Dosen/Tendik/ 
Mahasiswa)

•Manajemen dan 
Organisasi

•Infrastruktur

•Budaya Penelitian

Proses

•Aktivitas penelitian

•Peningkatan kualitas 
peneliti

•Peningkatan dana 
penelitian

•Peningkatan pelayanan 
dan dokumentasi data

•Standarisasi 
laboratorium

•Peningkatan kerja 
sama nasional dan 
internasional

•Sertifikasi kompetensi 
laboran

•Optimalisasi 
penggunaan 
laboratorium

•Optimalisasi 
penggunaan 
perpustakaan digital

•Monitoring dan 
evaluasi hasil 
penelitian

Output

•Peningkatan kuelitas 
dan Kuantitas 
penelitian

•Peningkatan kualitas 
dan kuantitas publikasi

•Peningkatan HKI

•Kelengkapan basisdata

•Peningkatan 
networking

•Produk bagi 
industri/masyarakat/p
emerintah

•Laboratorium yang 
sesuai standar

•Perpustakaan digital 
sesuai standar
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serta kinerja penelitian yang kemudian akan menjadi keunggulan Unsika di tingkat nasional 

maupun internasional, yaitu sebagai berikut. 

1) Ketersediaan anggaran penelitian 

2) Peningkatan kualitas SDM 

3) Pemantauan dan evaluasi setiap proses dan luaran penelitian 

4) Peningkatan networking dan resource sharing dengan perguruan tinggi lain 

5) Pengembangan Pusat Kajian 

6) Pendampingan pengelolaan jurnal dan akreditasi jurnal 

7) Pelatihan penulisan buku ajar 

8) Diseminasi hasil penelitian 

9) Pengembangan Sistem 

10) Peningkatan pelayanan administrasi 

11) Pelatihan penulisan artikel bereputasi 

 

E. Stakeholder Penelitian 

Stakeholder penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu pihak yang terkait langsung dengan 

proses atau hasil penelitian dan pihak yang memberikan kontribusi secara spesifik dalam proses 

komersialisasi prototipe atau hasil penelitian Prodi Informatika. Beberapa pihak yang terkait 

langsung dengan proses atau hasil penelitian dari Prodi Informatika adalah sebagai berikut. 

1) Pimpinan Universitas Singaperbangsa Karawang 

2) Dosen kelompok keahlian 

3) Sponsor, pelaku industri, dan praktisi bisnis 

4) Unit penjaminan mutu 

5) Masyarakat umum 

6) Himpunan profesi 
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IV.      BAB IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Informatika 2022 – 2026 disusun berdasarkan sasaran dan 

program penelitian, serta pengelolaan yang mencakup pengawasan, pengendalian, dan evaluasi 

keterlakasanaan program. Oleh karena itu RIP yang dikembangkan sekaligus memberikan 

jaminan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Penyusunan rencana 

strategis penelitian dalam RIP ini didasarkan pada dokumen RENSTRA Unsika 2020 – 2024, 

PRN 2020-2024, dan RIRN 2017-20145. Oleh karena itu topik-topik penelitian yang disajikan 

dalam RIP ini merupakan irisan dari topik yang ada di dalam dokumen-dokumen tersebut. 

A. Sasaran dan Program Strategis 

Berdasarkan RENSTRA Unsika dan kondisi internal dan eksternal program studi, maka 

sasaran dan program strategis RIP Informatika 2022-2026 ditunjukkan pada Tabel IV-1. 

Tabel IV-1 Sasaran dan Program Strategis 

SASARAN PROGRAM STRATEGIS 

Optimalisasi lembaga/unit 

pengelola penelitian, baik berdiri 

sendiri atau bergabung dalam 

lembaga lain, yang dilengkapi 

Rencana Induk Penelitian atau 

peta jalan penelitian yang 

memayungi tema penelitian 

DTPR dan mahasiswa, serta 

penerapan keilmuan untuk 

menyelesaikan permasalahan 

industri atau masyarakat, dan 

dilengkapi dengan standar 

penelitian 

1) Pembentukan Pusat Inkubasi Hasil Penelitian yang 

bertujuan dalam pengelolaan produk hasil penelitian 

2) Penyesuaian roadmap dengan PRN 

3) Menetapkan standar perolehan HKI baik hasil karya 

dosen maupun mahasiswa 

4) Penyelarasan panduan dan parameter penilaian mutu 

integrasi kegiatan penelitian dan PkM 

5) Menetapkan SOP dalam proses pra pelaksanaan 

penelitian yang bekerja sama dengan mitra 

6) Peningkatan kepuasan mitra yang semula ditargetkan 

80% ditingkatkan menjadi 90% dengan diiringi 

perbaikan dari evaluasi 

Dokumen pengelolaan penelitian 

yang lengkap 

1) Penyelarasan Buku Panduan dengan SOP, Visi Misi, 

PRN. 

2) Peningkatan penyelenggaraan sosialisasi SIHIPKA 

bukan hanya pada fase pengusulan, namun sampai 

fase persiapan untuk evaluasi luaran. 
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SASARAN PROGRAM STRATEGIS 

3) Pelaksanaan klinik penulisan artikel dan proposal 

dengan narasumber dari lebih dari 1 bidang. 

Pelaksanaan penelitian DTPR 

sesuai dengan agenda penelitian 

DTPR yang 

merujuk kepada peta jalan 

penelitian 

1) Penyelarasan SOP Penelitian dan pedoman 

penelitian. 

2) Peningkatan alokasi dana penelitian dari PNBP 

menjadi 4%. 

Optimalisasi monitoring 

kesesuaian -penelitian DTPR 

dengan peta jalan, dan 

penggunaan hasil evaluasi untuk 

perbaikan relevansi penelitian 

dan pengembangan keilmuan 

program studi 

1) Penyelarasan terhadap format dokumen yang 

memenuhi standar mutu 

2) Peningkatan jenis dokumen dengan menambahkan 

dokumen peningkatan keberdayaan mitra. 

 

B. Riset Unggulan 

LPPM bersama dengan tim Renstra dan Roadmap Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) 

menyelenggarakan rapat koordinasi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Roadmap 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Singaperbangsa Karawang. 

Berdasarkan hasil koordinasi ini, maka disepakati fokus riset Fasilkom, yaitu Rekayasa 

Keteknikan; Pangan; Multidisiplin dan Lintas Sektoral; dan Sosial Humaniora, Pendidikan, 

Seni, dan Budaya. Fokus riset ini juga sesuai dengan keilmuan yang ada di Prodi Informatika. 

Tabel IV-2 Fokus, Tema, dan Topik Riset Prodi Informatika 

No Fokus Riset Tema Riset Topik Riset 

1 Rekayasa 

Keteknikan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi serta Kebijakan 

untuk Mendukung Industri 4.0 

Big data dan komputasi awan, 

internet untuk segala, 

kecerdasan buatan 

2 Pangan Bioteknologi Modern Untuk 

Produksi Benih Dan Bibit 

Unggul Tanaman, Ternak, dan 

Ikan 

Bioteknologi Modern dan 

Teknologi Pendukung Produksi 

Benih/Bibit Sapi Potong Unggul 

3 Multidisiplin dan 

Lintas Sektoral 

Lingkungan, Sumberdaya Air, 

dan Perubahan Iklim 

Penginderaan Jauh untuk 

Kawasan Konservasi, 

Pencegahan Pencemaran, 
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Kebencanaan dan Pemanfaatan 

Sumber Daya Alam 

4 Sosial, 

Humaniora, 

Pendidikan dan 

Seni Budaya 

Kebijakan Pendidikan dan 

Penyiapan Sumber Daya 

Manusia Cerdas, Sehat, 

Beriman dan Bertaqwa, dan 

Berdaya Saing Tinggi 

Menghadapi Era Industri 4.1 

Pengukuran, Pemetaan 

Perubahan Struktur Sosial, 

Penyiapan Sumber Daya 

Manusia Sesuai Kebutuhan, dan 

Transformasi Proses Bisnis 

Pada Era Industri 4.0 

 

Secara umum, roadmap penelitian Prodi Informatika 2022-2026 dapat dilihat pada Gambar 

IV-1. Roadmap ini terdiri dari 5 (lima) fase utama, yaiitu Fase Inisiasi, Fase Pengembangan, 

Fase Pengujian, Fase Komersialisasi, dan Fase Evaluasi.  

a) Fase Inisiasi 

Fase ini merupakan tahap awal penelitian yang pada umumnya berkaitan dengan 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pemecahan masalah, 

mengidentifikasi kebutuhan (baik kebutuhan teknis maupun non-teknis), melakukan 

kajian teoritis, dan pengolahan data.  

b) Fase Pengembangan 

Fase pengembangan merupakan tahapan kedua yang terdiri dari perancangan dan 

implementasi hasil dari fase inisiasi. Pada tahap ini hasil kajian atau penelitian yang 

diperoleh dari tahap sebelumnya dikembangkan dan diimplementasikan menjadi suatu 

produk baik dalam bentuk dokumen, perangkat lunak, perangkat keras, maupun jenis 

produk lainnya, Pada tahap ini juga dimungkinkan untuk pelaksanaan penelitian 

fundamental yang berkaitan dengan keilmuan Informatika. 

c) Fase Pengujian 

Setelah terbentuk suatu produk di tahap sebelumnya, maka di tahap ini dilakukan 

pengujian. Proses pengujian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya 

pengujian perangkat keras dan perangkat lunak, pengujian model arsitektur teknologi 

informasi, pengujian keamanan sistem, dan pengujian lainnya. 

d) Fase Sosialisasi dan Komersialisasi 

Setelah suatu produk dinilai layak oleh berbagai pihak, maka tahap berikutnya adalah 

penyebarluasan informasi mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dengan cara 

sosialisasi dan komersialisasi kepada publik ataupun pengguna secara spesifik. Di 

tahap sosialisasi informasi mengenai hasil penelitian disebarluaskan ke publik, 

misalnya dalam bentuk model arsitektur TIK, prototipe, maupun dalam bentuk 
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publikasi penelitian, HKI dan paten. Setelah itu, dilakukan komersialisasi kepada 

pengguna sebagai pihak yang memanfaatkan produk hasil penelitian.  

e) Fase Evaluasi 

Di fase terkahir ini dilakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil penelitian yang sudah 

dipublikasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan 

evaluasi, maka dilakukan upaya perbaikan atau pengembangan baik dari sisi teknis 

maupun non-teknis.  
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Gambar IV-1 Gambaran Umum Roadmap Penelitian Prodi Informatika 2022-2026 
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1) Fokus Riset Rekayasa Keteknikan 

Sesuai roadmap penelitian Dosen Informatika, Fokus Riset Rekayasa Keteknikan 

dikerucutkan pada tema riset “Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Kebijakan untuk 

Mendukung Industri 4.0” dengan topik riset “Big data dan komputasi awan, internet untuk 

segala, kecerdasan buatan”. Penentuan temat dan topik ini tidak terlepas dari kemajuan 

teknologi berkembang dengan pesat dan dapat meningkatkan produktivitas dengan cepat, tepat, 

dan akurat. Dalam hal ini TIK memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian, terutama 

di negara berkembang. Perkembangan dan pemanfaatan TIK digunakan baik pada perangkat 

keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) semakin maju dan memberikan efisiensi 

dan efektivitas kerja sangat tinggi. Pemanfaatan tersebut telah merambah ke berbagai sektor 

diantaranya bidang kesehatan, pemerintahan, pertanian, kelautan, pertahanan dan keamanan, 

kebencanaan, dan sebagainya.  

Era baru dalam bidang TIK khusunya perkembangan telekomunikasi di Indonesia terus 

diupayakan. Hal ini ditandai dengan semakin pesatnya pertumbungan industri pada bidang 

teknologo informasi. Banyaknya penggunaan gawai pintar yang terpasang berbagai aplikasi di 

dalamnya selaras dengan pertumbuhan penggunaan layanan telekomunikasi untuk menunjang, 

melengkapi, dan mengoptimalkan penggunaan perangkat tersebut. Berdasarkan hal ini dapat 

diasumsikan bahwa peran industri telekomunikasi memegang peranan penting dala 

kehidumpan masyarakat maupun untuk menumbuhkan perekonomian nasional. Hal serupa juga 

tertuang di dalam dokumen RIRN 2020-2045 yang menyatakan bahwa sektor jasa penyedia 

layanan telekomunikasi memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor 

lainnya. Hal ini berdampak pada pergesaran pengelolaan aktivitas bisnis ke arah positif seiring 

dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Hambatan berupa jarak atau 

batas teritorial antar negara atau benua saat ini bukan merupakan penghalang atau kendala 

untuk melakukan pertukaran informasi karena adanya teknologi komunikasi. 

 

a) Luaran (Output) dan Produk Inovasi 

Luaran yang ditargetkan pada bidang ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi, buku ajar, naskah akademik, rekayasa, model, 

dan HKI. Sedangkan produk inovasi yang ditargetkan adalah sebagai berikut: 

- Optimasi performa internet protokol dan jaringan sensor nirkabel 

- Sistem transmisi konten multimedia adaptif  

- Protocol Security in the payment system 

- Realtime Monitoring System for Disaster Management and Ground Station Software  
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- Aplikasi Sistem E-Government dengan penerapan desain ontologi menggunakan 

jaringan semantik  

- Sistem informasi masyarakat cerdas (SIMDAS) 

- Sistem pemasaran berbasis e-commerce dan e-business  

- Virtual Class Box-VCB (Adaptive Learning Management System) 

- Sistem Kendali Otomatis pada mesin vision  

- Reusable Platform untuk Kebutuhan Manufaktur menggunakan SPLE 

- Reusable Platform untuk Kebutuhan manufaktur dan umum menggunakan konsep 

smart system  

- Pengembangan Teknologi Drone dan Mobile Drone Base Station untuk akuisisi data 

spasio temporal  

- Smart Education berbasis BDA-DM Framework  

- Basis Data Sistem E-Government (membuat relasi sistem terkait sistem E-

Government di Lingkungan Desa, Kecamatan, Kabupaten) 

- E-HIV/Aids 

- Sistem cerdas teknologi keselamatan transportasi 

- KMS untuk berbagai kebutuhan di perguruan tinggi 
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b) Rencana Penelitian  

Tabel IV-3 Tabel Rencana Penelitian Fokus Riset Rekayasa Keteknikan 

No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Computer 

Intelligent 

Optimization, 

Computer 

Network 

Security 

Pengembangan 

Wireless Sensor 

Network (WSN) 

Pengembangan 

Unmanned Aerial 

Vehicle (UAV) 

Autonomous Routing 
Analisa Quality of 

Service 

Optimasi Performa 

Internet Protokol 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

2 

Computer 

Intelligent 

Optimization, 

Computer 

Network 

Security 

Peningkatan Jarak 

Jangkau 

Pengiriman Data 

Konfigurasi 

Autonomous Routing 

Filtering untuk akuisi 

data 

Protokol 

Keamanan 

Jaringan 

Optimasi Performa 

Jaringan Sensor 

Nirkabel 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

3 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

 

Peningkatan kualitas 

transmisi konten 

multimedia dengan 

teknik interpolasi 

pada prediksi 

ketersediaan 

bandwidth 

 

Sistem transmisi 

konten multimedia 

adaptif 

 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Sistem (S/W 

& H/W transmisi 

konten multimedia 

adaptif) 

4 

Computer 

Network 

Security 

- Kajian vulnerability keamanan data dari 

eksploitasi hash length extension attack 

- Analisis vulnerability website 

   

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

5 

Software 

Engineering, 

Computer 

Network 

Security 

 

- Authentication Two Factors in Multi-Server environment (digital 

access) 

- Biometric and Physical-Security in payment system using smart 

card 

Protocol Security in 

the payment system 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Protocol 

Security in the 

payment system 

6 

Data Science, 

Software 

Engineering 

 Early Warning System dan Monitoring pasca bencana berbasis GIS 

Realtime 

Monitoring System 

for Disaster 

Management and 

Ground Station 

Software 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Realtime 

Monitoring System 

for Disaster 

Management and 

Ground Station 

Software 

7 
Software 

Engineering 
 

- Penerapan metodologi Knowedge Management System Life 

Cycle (KMSLC) dalam pengembangan aplikasi 

- Desain/mock up aplikasi 

- Desain Basis data aplikasi 

- Penerapan model ontologi menggunakan Jaringan semantik 

dalam bentuk progam komputer 

Aplikasi Sistem E-

Government dengan 

penerapan desain 

ontologi 

menggunakan 

jaringan semantik 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Aplikasi 

Sistem E-Government 

dengan penerapan 

desain ontologi 

8 
Software 

Engineering 

- Penerapan KMS dalam Pengeleloaan Pengetahuan di Perguruan Tinggi 

- Penerapan KMS dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam pengembangan perpustakaan 

digital di Perguruan Tinggi 

- Penerapan KMS dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam pengembangan Unit 

Kepegawaian di Perguruan Tinggi (Bagian ini bisa terpecah berdasarkan jumlah unit kerja yang tersedia) 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

- Penerapan KMS dalam pengembangan sistem manajemen pengetahuan dalam pengembangan yang saling 

terhubung dalam mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian di Perguruan Tinggi 

 

Inovasi: KMS untuk 

berbagai kebutuhan di 

perguruan tinggi 

9 

Software 

Engineering, 

Data Science 

Sistem informasi administrasi dan 

pendataan warga 
Data mining analytic 

Sistem informasi 

masyarakat cerdas 

(SIMDAS) 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

10 
Software 

Engineering 
 

Pemodelan 

kebutuhan untuk 

pembelajaran jarak 

jauh berbasis 

teknologi informasi 

Desain model dan 

desain sistem 

teknologi informasi  

Pembangunan, 

implementasi dan 

pengujian sistem  

Evaluasi 

Implementasi 

metode dan sistem 

pembelajaran jarak 

jauh berbasis 

teknologi informasi 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

11 

Software 

Engineering, 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

 

Pemodelan 

kebutuhan untuk 

sistem  pendukung 

Koperasi 

Desain model dan 

desain sistem 

Pembangunan, 

implementasi dan 

pengujian sistem 

Evaluasi 

Implementasi 

metode dan sistem 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

KMS pada rumah sakit dalam 

meningkatkan market shared dan loyalitas 

pasien 

   

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Sistem pemasaran berbasis e-commerce dan e-business 
Diseminasi sistem pemasaran berbasis e-

commerce dan e-business 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

12 
Software 

Engineering 
 UX For User Research And User Testing   

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

13 

Software 

Engineering, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

 

- Teknologi pembelajaran digital 

- Mixed Reality (AR/VR) Enhanced Learning 

- Digital twin-based (vocational) education 

- Laboratorium virtual komprehensif 

- AR untuk smart tourism  

Virtual Class Box-

VCB (Adaptive 

Learning 

Management 

System) 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Virtual Class 

Box (VCB) 

14 

Software 

Engineering, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

Trajectory 

Tracking Control 

pada Drone 

Waypoint Navigation 

pada Drone 

Multiple Moving 

Obstacle Avoidance 

pada Drone 

Sistem Kendali 

Otomatis pada 

mesin vision 

Optimasi Performa 

Robot Vision 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Sistem 

Kendali Otomatis 

pada mesin vision 

15 

Software 

Engineering, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

     

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

16 

Software 

Engineering, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

Pemodelan 

kebutuhan 

perusahaan 

manufaktur 

menggunakan 

SPLE 

Desain dan Realisasi 

Reusable Platform 

untuk Kebutuhan 

Manufaktur 

menggunakan SPLE 

Implementasi SPLE pada Perusahaan 

Manufaktur 

Evaluasi Kinerja 

Software dan 

Keterserapan SPLE 

pada Manufaktur 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Reusable 

Platform untuk 

Kebutuhan 

Manufaktur 

menggunakan SPLE 

17 

Software 

Engineering, 

Computer 

Pemodelan 

kebutuhan 

perusahaan 

Desain dan Realisasi 

Reusable Platform 

untuk Kebutuhan 

Implementasi SPLE pada Perusahaan 

manufaktur dan umum menggunakan 

konsep smart system 

Evaluasi Kinerja 

Software dan 

Keterserapan smart 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

Intelligent 

Optimization 

manufaktur dan 

umum 

menggunakan 

konsep smart 

system 

manufaktur dan 

umum menggunakan 

konsep smart system 

system pada 

manufaktur dan 

umum 

Inovasi: Reusable 

Platform untuk 

Kebutuhan 

manufaktur dan 

umum menggunakan 

konsep smart system 

18 

Computer 

Intelligent 

Optimization  

Penggunaan dan 

pengembangan 

Metode pengolahan 

data spasial 

Pengembangan Teknologi Drone dan Mobile Drone Base Station untuk akuisisi data 

spasio temporal 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: 

Pengembangan 

Teknologi Drone dan 

Mobile Drone Base 

Station untuk akuisisi 

data spasio temporal 

19 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

Penggunaan 

Infratruktur Big 

Data 

Pengembangan Infrastruktur Big Data 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

20 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization, 

Software 

Engineering 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization, 

Software 

Engineering 

Pengembangan 

infrastruktur Big data 

di sektor pendidikan 

Pengembangan 

sistem Big Data 

Management di 

sektor pendidikan 

Pengembangan 

sistem Big Data 

Analytic di sektor 

pendidikan 

Pengembangan 

Smart Education 

berbasis BDA-DM 

Framework 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Smart 

Education berbasis 

BDA-DM Framework 



  

RIP INFORMATIKA | 2022-2026 29 

 

No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

21 
Software 

Engineering, 

Data Science 

- Pengumpulan dan analisis data terkait sistem E-Government (dimulai dari Desa, 

Kecamatan, Kabupaten) 

- Basis Data Sistem E-Government (membuat relasi sistem terkait sistem E-Government 

di Lingkungan Desa, Kecamatan, Kabupaten) 

- Penerapan Jaringan semantik untuk data yang telah dianalisa 

 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: 

Basis Data Sistem E-

Government 

22 

Software 

Engineering, 

Data Science 

 
- Perancangan UI Portal  

- Model Prediksi dengan penerapan algoritma optimasi 

- Model Prediksi dengan Machine Learning / Deep Learning 

e-HIV/Aids 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: e-HIV/Aids 

23 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

Optimasi real-time multimedia traffic pada 

jaringan berkapasitas terbatas (rural) 
   

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

24 

Computer 

Intelligent 

Optimization, 

Data Science, 

Software 

Engineering 

 
Deteksi pengemudi Stress, Kantuk, Kelelahan, 

Mabu, menggunakan gadget 

Sistem cerdas 

teknologi 

keselamatan 

transportasi 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Sistem 

cerdas teknologi 

keselamatan 

transportasi 

25 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization, 

Software 

Engineering 

 Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

26 

Software 

Engineering, 

Data Science 

- Analisis 

Readiness 

- Feasibility Studi 

E-Learning 

- ICT in Learning 

& Teaching 

- Knowledge 

Management in 

E-Learning 

- Instructional 

Design Strategy 

- Analisis E-

Learning 

Adoption 

- User Requirement 

Model for E-

Learning 

- Design Content E-

Learning 

- Gamification 

Content fo E-

Learning 

- Interface Design 

for E-Learning 

- Design 

Infrastructure of E-

Learning 

- Design Cloud 

Infrastructure in E-

Learning 

- Design Model of 

Learning Space on 

Metaverse 

- Project 

Management of E-

Learning 

- UCD for E-

Learning 

- Content 

Development of E- 

Learning 

- Multimedia 

Development for 

E-Learning 

- System 

Development for 

E-Learning 

- E-Learning 

- Terdesentralisasi 

- Empirical 

Testing of 

Learner 

Behavior 

- Heuristic 

Evaluation 

- Software 

Usability 

Measurement 

Inventory 

(SUMI) method 

for E-Learning 

- Maturity Level 

of E-Learning 

- VLE on Multi 

Platform (Cloud, 

Mobile, Web, 

Metaverse) 

- Web Colaboration 

Resource 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: VLE on 

Multi Platform 

27 

Software 

Engineering, 

Data Science 

- Penerapan Kecerdasan Buatan untuk Klasifikasi dan Pengelompokan Data Medis 

- Penerapan Kecerdasan Buatan untuk Membantu Diagnosa Penyakit 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Sistem 

cerdas klasifikasi dan 

pengelompokan data 

medis; Sistem cerdas 

diagnosai penyakit 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

28 

Computer 

Network 

Security, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

- Secure Authentication in IoT Environment 

- Secure Wearable Sensor in healthcare Systems 

- Realistic Authentication in Military Environment 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Sistem 

keamanan di berbagai 

bidang 

29 

Software 

Engineering, 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

Analisis Algoritma 

consensus pada 

blockchain 

Perbandingan 

Algoritma consensus 

pada blockchain 

Optimalisasi 

algoritma Konsensus 

pada blockchain 

Implementasi 

Blockchain pada 

E-goverment 

Implementasi 

Blockchain pada 

Suply chain 

management 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

30 

Software 

Engineering, 

Data Science, 

Computer 

Intelligent 

Optimization 

E-Government     

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Smart City   

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

  
- Smart Living 

- Smart Environment 
 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

 Smart Economy  

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No 
Kelompok 

Riset 

Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

 Desa Digital dan Desa Wisata 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

31 Data Science 
Knowledge in 

Agriculture 
Agriculture Ontology 

Integration Ontologi 

in Agriculture 

Machine Learning 

with Agriculture 

Ontology 

modelling 

Recomendation 

System for 

Agriculture 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Machine 

Learning with 

Agriculture Ontology 

modelling 
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2) Fokus Riset Pangan  

Fokus Riset Pangan diharapkan mampu menghasilkan jenis komoditas pangan (pertanian, 

holtikultura, perkebunan, dan peternakan) unggul yang adaptif terhadap kondisi tertentu. Salah 

satu permasalahan utama di bidang  pertanian adalah belum tercapainya swasembada nasional. 

Belum tercapainya swasembada pangan menyebabkan pemerintah harus melakukan impor 

pangan demi tercapainya ketahanan pangan di Indonesia. Menurut Food and Agriculture 

Organization (FAO, 2013) ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat ke-72 dengan skor 

46,8 dimana peringkat tersebut merupakan peringkat yang paling rendah diantara negara-negara 

ASEAN.  

Riset di bidang pangan-pertanian dianggap sangat mendesak dalam upaya mengurangi  

ketergantungan terhadap impor dan mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Kegiatan riset 

tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan produksi pangan pokok seperti padi, jagung dan 

kedelai khususnya dengan mengimplementasikan hasil riset varietas unggul baru dan 

pemanfaatan lahan sub-optimal yang potensinya masih sangat besar. Jumlah lahan sub-optimal 

yang potensial namun belum termanfaatkan mencapai 30,67 juta hektar. Oleh karena itu, 

pengembangan riset di bidang pertanian mencakup penemuan varietas unggul baru, 

pemanfaatan lahan sub-optimal, teknologi pasca panen, dan teknologi kemandirian pangan 

sangatlah krusial dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. 

a) Luaran (Output) dan Produk Inovasi 

Luaran yang ditargetkan pada bidang ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi, buku ajar, naskah akademik, rekayasa, model, 

dan HKI. Sedangkan produk inovasi yang ditargetkan adalah sebagai berikut: 

- Sistem monitoring kesehatan tanaman tebu berbasis remote sensing 

- Sistem deteksi biji pala berkualitas 

- Mesin sortir biji pala otomatis 

- Mesin destilasi cerdas sebagai pembuat minyak atsiri 

- Otomatisasi pengontrol hama 

- Otomatisasi pengontrol kesuburan tanah 

- Inteligent Decision Support System Padi 

- Teknologi Otomasi Kesesuaian Habitat dan Pemberian Pakan 
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b) Rencana Penelitian  

Tabel IV-4 Tabel Rencana Penelitian Fokus Riset Pangan 

No Kelompok Riset 
Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Data Science, 

Computer Intelligent 

Optimization, 

Software 

Engineering 

Transportation dataset varian and basic 

design system 

Data mining analytic and inference 

machine analytic 

Implementation of 

user interface 

decision support 

system with 

dashboard 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

2 

Data Science, 

Computer Intelligent 

Optimization, 

Software 

Engineering 

  
Sistem monitoring kesehatan tanaman tebu berbasis remote 

sensing 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Sistem 

monitoring kesehatan 

tanaman tebu berbasis 

remote sensing 

3 

Data Science, 

Computer Intelligent 

Optimization, 

Software 

Engineering 

Sistem deteksi biji 

pala berkualitas 
Mesin sortir biji pala otomatis 

Mesin destilasi cerdas sebagai pembuat 

minyak atsiri 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Mesin 

destilasi cerdas 

sebagai pembuat 

minyak atsiri 

4 

Data Science, 

Computer Intelligent 

Optimization, 

 

Model dan 

Visualisasi Prediksi 

Produksi Padi 

Stand Alone and 

Cloud Monitoring 

Padi 

Inteligent Decision Support System Padi 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 
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No Kelompok Riset 
Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

Software 

Engineering 

(Support Software 

dan Cloud Provider 

Access) 

Inovasi: Inteligent 

Decision Support 

System Padi 

5 Data Science Model pengendalian hama tanaman 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

 

6 
Computer Intelligent 

Optimization 

Sistem Monitoring 

Pemantauan 

Kualitas Air untuk 

Budidaya 

Sistem Pengatur Iklim dan Pakan 

Otomatis 

Teknologi Otomasi Kesesuaian Habitat 

dan Pemberian Pakan 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Teknologi 

Otomasi Kesesuaian 

Habitat dan 

Pemberian Pakan 
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3) Fokus Riset Multidisiplin dan Lintas Sektoral 

Fokus Riset Multidisiplin dan Lintas Sektoral ditujukan untuk melakukan kegiatan riset 

yang dinilai penting untuk menjawab beragam persoalan dan isu-isu strategis nasional yang 

membutuhkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dan sektor, seperti persoalan 

kebencanaan, stunting, dan perubahan iklim. Sesuai roadmap penelitian Dosen Informatika, 

Fokus Riset Multidisiplin dan Lintas Sektoral dikerucutkan pada tema riset “Teknologi dan 

Manajemen Bencana Hidrometereorologi dan Cuaca Ekstrim, Vulkanik, Tsunami, Gempa 

Bumi, dan Bencana Biologi, Kimia, Radioaktif, dan Rawan Pangan” dan “Lingkungan, 

Sumberdaya Air, dan Perubahan Iklim”dengan topik riset “Teknologi Satelit Konstelasi 

Komunikasi Orbit Rendah” dan “Penginderaan Jauh untuk Kawasan Konservasi, Pencegahan 

Pencemaran, Kebencanaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam”. Walaupun demikian tema 

dan topik riset Dosen Informatika dititik beratkan pada bidang Kebencanaan.  

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana, baik bencana 

hidrometeorologis maupun geologis. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) pada tahun 2019 terdapat 3.614 kejadian bencana di Indonesia, hal ini tidak 

terlepas dari kondisi geografis Indonesia yang terletak pada cincin api atau lingkaran api pasifik, 

jalur sabuk alpide, bahkan terletak pada tiga lempeng dunia. Selain itu, tidak hanya kondisi 

geologi rupanya kondisi iklim tropis menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap terjadinya 

bencana. Iklim tropis mengakibatkan wilayah Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi 

sehingga mudah terjadinya pelapukan tanah sehingga tidak stabil dan beresiko terjadinya tanah 

longsor serta kemungkinan bencana banjir. 

Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh rusaknya sistem dan siklus hidrologi yang 

akan mempengaruhi kestabilan kondisi iklim hingga hilangnya fungsi Daerah Aliran Sungai 

(DAS), sehingga dapat dikatakan bencana hidrometeorologi merupakan serangkaian peristiwa 

banjir, longsor, kerusakan ekosistem. Degradasi lahan, puting beliung dan kekeringan yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan. Menurut data BNPB (2019) dari 3.814 bencana 

tersebut didominasi oleh bencana hidrometeorologi antara lain puting beliung, banjir dan 

kebakaran hutan dan lahan. Bencana menimbulkan 6,1 juta jiwa menderita dan mengungsi, 478 

jiwa meninggal dunia, serta 3.422 jiwa luka-luka. Dominasi bencana hidrometeorologi dapat 

disebabkan karena kepedulian masyarakat atas lingkungan sekitar yang semakin menurun. Dari 

data Kementerian LHK, jumlah lahan kritis di tahun 2018 telah mencapai 14 juta Ha, 

peningkatan jumlah DAS yang kritis, serta sumber air pulau jawa yang sudah pada tahap kritis 

dan sangat kritis menjadi salah satu faktor peningkatan bencana hidrometeorologi. 
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Dengan semakin tingginya intensitas kejadian bencana dari tahun ke tahun dan kondisi 

jutaan masyarakat Indonesia masih tinggal di daerah rawan bencana dengan tingkat mitigasi 

bencana yang rendah, menuntut upaya penanganan bencana yang terintegrasi melalui 

peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana baik pada pemerintah daerah, masyarakat, dan 

Pemerintah pusat dalam tata kelola penanganan bencana sebagai urusan bersama. Maka dari 

itu, Universitas Singaperbangsa Karawang yang menjadi bagian dari masyarakat perlu 

melakukan upaya penanggulangan kebencanaan dengan melakukan penelitian-penelitian yang 

mendukung RPJMN 2015-2019 yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas untuk 

menurunkan indeks risiko bencana, serta agenda RPJMN 2020-2024 (Membangun Lingkungan 

Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang menekankan Persentase 

Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah). 

Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke Utara arah Sungai 

Citarum dan merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, 

sedangkan Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain 

sungai, terdapat juga 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, 

Saluran Induk Tarum Tengah dan Saluran Induk Tarum Barat. Berdasarkan data BNPB, 

Karawang memiliki historis bencana banjir setiap tahunnya selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir,  dengan banjir besar terjadi pada tahun 2016 mengakibatkan 71.333 jiwa terdampak, 

sedangkan pada data BPS 2018 sebesar 28.344 jiwa pada 100 desa dari 297 desa di Kabupaten 

Karawang. Pada RPJMD Kab. Karawang 2016-2021 dikatakan bahwa Karawang masuk dalam 

kategori rawan bencana banjir, longsor dan puting beliung, sehingga terdapat indikator kinerja 

dalam meningkatnya penataan ruang wilayah kabupaten berbasis pembangunan berkelanjutan 

dan kebencanaan dengan rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan 

bencana, persentase penanganan kejadian bencana, serta persentase penanganan rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Dengan demikian, fokus riset kebencanaan pada Universitas Singaperbangsa 

Karawang lebih berfokus pada tema riset teknologi dan manajemen bencana hidrometeorologi. 

a) Luaran (Output) dan Produk Inovasi 

Luaran yang ditargetkan pada bidang ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi, buku ajar, naskah akademik, rekayasa, model, 

dan HKI. Sedangkan produk inovasi yang ditargetkan adalah Realtime Monitoring System 

for Disaster Management and Ground Station Software.
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b) Rencana Penelitian  

Tabel IV-5 Tabel Rencana Penelitian Fokus Riset Multidisiplin dan Lintas Sektoral 

No Kelompok Riset 
Target Capaian Luaran/Produk 

Inovatif 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Data Science, 

Software 

Engineering 

 

- Pemodelan berbasis 

data spasial 

Early warning 

system bencana 

berbasis GIS dan 

Stand Alone 

Software 

 

- Pemodelan berbasis data spatio Temporal 

- Realtime Monitoring System for Disaster Management and 

Ground Station Software 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model 

Inovasi: Realtime 

Monitoring System 

for Disaster 

Management and 

Ground Station 

Software 

2 

Data Science, 

Software 

Engineering 

 

Monitoring pasca 

bencana berbasis 

GIS Stand dan 

Alone Software 

Realtime Monitoring System 

for Disaster Management and Ground Station Software 

Jurnal, HKI, 

Buku/Bahan Ajar, 

Model  
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4) Fokus Riset Sosial, Humaniora, Pendidikan dan Seni Budaya 

Fokus riset ini bertujuan untuk memayungi riset-riset Dosen yang berada di luar 3 fokus 

riset lainnya. Selain itu fokus riset ini juga sebagai wadah bagi Dosen yang melaksanakan 

hilirisasi risetnya sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini disebabkan karena 

Prodi Informatika sangat erat kaitannya teknologi yang tercakup di 3 fokus riset sebelumnnya. 

Terkait dengan pembangunan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), diperlukan 

pertimbangan keberlanjutan kekayaan dan keragaman sumberdaya alam dan sumber manusia 

serta masyarakat Indonesia sebagai dasar pencapaian visinya. Dengan pola pikir ini, pendidikan 

berkarakter kebangsaan perlu dikembangkan dalam kerangka menguatkan budaya masyarakat 

literasi digital, PKM, penyiapan sumber daya keberlanjutan kekayaan dan keragaman 

sumberdaya alam dan sumber manusia serta masyarakat Indonesia sebagai dasar pencapaian 

visinya. Dengan pola pikir ini, pendidikan berkarakter kebangsaan perlu dikembangkan dalam 

kerangka menguatkan budaya masyarakat dan meningkatkan daya saing dan kemandirian 

bangsa. Dasar inilah yang mendorong pembangunan iptek dan ekonomi sebagai inovasi inklusif 

untuk pembangunan nasional, yang juga meliputi aspek pembangunan kebudayaan. Melalui 

sinergi pengembangan iptek tersebut diharapkan penyelesaian permasalahan yang berkait 

dengan riset pengembangan teknologi (hard technology) sejalan dengan penyelesaian persoalan 

sosial dan humaniora, termasuk melakukan evaluasi sistem kebijakan pembangunan nasional. 

 

C. Indikator Kinerja 

Mengacu pada berbagai peraturan yang ada, maka Indkitaor Kinerja Penelitian Program 

Studi Informatika Fasilkom Unsika beserta target capaian setiap indikatornya dapat dilihat pada 

Tabel IV-6 di bawah ini. 

Tabel IV-6 Indikator Kinerja RIP IF 2022-2026 

No Program 
Target per Tahun 

2022 2023 2024 2025 2026 

1 Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan roadmap 

penelitian dosen 
15% 20% 30% 40% 55% 

2 Skripsi Mahasiswa yang mengikuti penelitian Dosen 

yang sesuai dengan roadmap penelitian Dosen 
10 14 16 19 22 

3 Jumlah penelitian mandiri dan/atau hibah tingkat 

Perguruan tinggi atau internal kampus PT (HIPKA) 
24 26 29 33 35 

4 Jumlah penelitian yang mendapatkan hibah tingkat 

nasional 
2 3 5 8 11 

5 Jumlah penelitian yang mendapatkan hibah tingkat 

internasional 
0 1 1 2 2 
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No Program 
Target per Tahun 

2022 2023 2024 2025 2026 

6 Jumlah publikasi Dosen pada jurnal nasional (ber ISSN, 

Terindex Sinta, terakreditasi Dikti) 
258 300 345 397 455 

7 Jumlah publikasi Dosen skala internasional bereputasi 

terindeks 
29 33 40 48 60 

8 Jumlah Keynote/Invited Speaker tingkat Nasional 1 2 5 8 11 

9 Jumlah Dosen terdaftar di SINTA Kemendikbud 28 29 30 33 35 

10 Jumlah penghargaan yang diterima Dosen 2 3 5 9 15 

11 Jumlah HKI dan/atau paten Dosen terkait penelitian 17 25 38 44 50 

12 Jumlah HKI dan/atau paten Dosen terkait pengabdian 

kepada masyarakat yang melibatkan Mahasiswa 
5 7 10 15 25 

13 Jumlah keluaran penelitian dan PkM yang berhasil 

mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh 

masyarakat per jumlah Dosen 

88% 88% 90% 92% 95% 

14 PkM Dosen yang diadopsi masyarakat 28 29 30 33 35 

15 Jumlah buku ilmiah 4 7 10 14 19 

16 Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan 

skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya 

desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 

(sepuluh) Mahasiswa. 

9 9 10 11 12 

17 Jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan terakreditasi Dikti 2 2 3 4 4 
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V. BAB V 

PELAKSANAAN RIP INFORMATIKA  

 

A. Pelaksanaan RIP Informatika 

Sesuai hasil analisis SWOT serta berdasarkan sasaran dan roadmap penelitian dosen, maka 

Pelaksanaan RIP IF 2022-2026 didasarkan pada kekuatan yang dimiliki program studi untuk 

mencapai berbagai peluang yang ada terutama dalam pendanaan dan kerja sama dengan 

lembaga atau instansi di luar Unsika. Selain itu pelaksanaan penelitian program studi juga 

ditunjang oleh penguatan universitas dalam hal penelitian sehingga dapat mengurangi dan 

mengatasi kelemahan yang dimiliki. Dengan demikan program studi juga dapat menghadapi 

tantangan eksternal terutama terkait dengan kompetisi atau persaingan dengan berbagai pihak 

lain di bidang penelitian. 

Pelaksanaan program strategi penelitian program studi yang merupakan adaptasi dari 

RENSTRA Unsika 2022-2024 dan PRN 2020-2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu: 

1) Pelaksanaan penelitian masing-masing Dosen (secara individual) maupun kelompok 

Dosen, tetapi masih dalam satu rumpun ilmu 

2) Kolaborasi antar Dosen dengan berbagai rumpun ilmu (multidisiplin) 

3) Memberdayakan pusat penelitian/kajian serta laboratorium yang ada di Unsika 

4) Kolaborasi dengan Dosen/peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga lain 

Selain itu secara internal Unsika juga memberikan pendanaan untuk penelitian serta 

melakukan pengembangan dan penyesuaian skema penelitian melalui program HIPKA (Hibah 

Prioritas Unsika), yang terdiri dari beberapa skema yaitu skema Penelitian Dasar (HIPDA), 

Penelitian Pemula (HIPLA), Penelitian Strategis (HIPSTRA), Penelitian Unggulan (HIPLAN), 

dan Penelitian Penugasan. 

1. Pelaksanaan Penelitian Dosen 

Mekanisme pelaksanaan penelitian Dosen mengacu pada Buku III Standar Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tahun 2018 tentang Standar Penelitian. Di dalam dokumen 

tersebut ditetapkan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri dari beberapa tahapan, 

yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan monitoring proses penelitian 

agar berjalan dengan baik selaras dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian. Mekanisme 

kegiatan penelitian harus mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 
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otonomi keilmuan dan budaya akademik agar seluruh rangkaian penelitian dapat memenuhi 

standar hasil penelitian yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dan merujuk pada peta jalan 

penelitian Fakultas Ilmu Komputer yang tertuang pada Roadmap Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komputer Unsika 2018-2022  

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan mulai dari sosialisasi, pengusulan, 

seleksi, penetapan, penandatanganan kontrak, pelaksanaan penelitian, pelaporan kemajuan, 

pelaporan akhir, dan evaluasi luaran. Selain itu terdapat pula mekanisme untuk melakukan 

coaching clinic baik penulisan proposal maupun penulisan artikel ilmiah untuk jurnal 

internasional bereputasi.  

2. Pemantauan Kesesuaian dengan Roadmap dan RIP 

Proses pemantauan kesesuaian penelitian Dosen dengan peta jalan dilakukan saat proses 

persetujuan pimpinan fakultas atas usulan penelitian yang diajukan. Proses persetujuan 

pimpinan dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Hibah Prioritas Unsika (SIHIPKA) 

yang menggantikan proses terdahulu yaitu persetujuan melalui lembar pengesahan. Proses 

persetujuan dilakukan oleh pimpinan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Gugus Jaminan 

Mutu (GJM). GJM bertugas untuk melakukan evaluasi kesesuaian penelitian Dosen dengan 

peta jalan (roadmap) Fasilkom Unsika. Hasil evaluasi kesesuaian usulan dengan roadmap 

disampaikan kepada pimpinan disertai dengan bukti kesesuaian yaitu dokumen usulan 

penelitian dan peta jalan (roadmap) Fasilkom Unsika. Setelah usulan dievaluasi dan dinyatakan 

telah memenuhi kesesuaian, maka pimpinan akan melakukan persetujuan. Setelah usulan 

mendapat persetujuan dari pimpinan, maka dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu seleksi 

administrasi proposal yang akan dilakukan oleh LPPM. Selain penilaian kesesuaian usulan 

dengan roadmap, kesesuaian juga dinilai dari hasil penelitian. Hasil penelitian diharapkan 

memiliki kesesuaian dengan roadmap yang ditunjukan oleh capaian TKT, sehingga dapat 

terlihat proses perkembangan terhadap target capaian produk hasil penelitian sesuai roadmap. 

Hasil evaluasi yang telah dilakukan dan disampaikan digunakan sebagai dasar perbaikan 

untuk tahun mendatang agar setiap usulan penelitian yang diajukan relevan dengan Renstra 

maupun Roadmap Fakultas Ilmu Komputer yang juga merupakan turunan dari Renstra dan 

Roadmap Universitas Singaperbangsa. 

Pelaksanaan monitoring baik pada hibah nasional maupun universitas dilaksanakan 

beriringan baik pada proses pengusulan maupun pada proses pengumpulan laporan kemajuan. 

Pada saat pengusulan proposal, penilaian kesesuain dapat dinilai baik sebelum persetujuan 

pimpinan maupun pada saat seleksi administrasi dan substansi. 
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Sedangkan penilaian kesesuaian hasil penelitian dengan roadmap dapat dilakukan mulai 

dari proses pelaporan laporan kemajuan sampai laporan akhir. Laporan kemajuan akan 

menunjukan proses pelaksanaan penelitian yang sudah dikerjakan, hambatan yang terjadi, dan 

kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan. Sedangkan laporan akhir akan menunjukan 

hasil/luaran yang belum dicapai, secang dicapai, dan telah tercapai. Informasi tersebut akan 

menunjukan sejauh mana kesesuaian antara penelitian yang dilakukan Dosen dengan RIP 

dan/atau Renstra Penelitian Universitas dan Fakultas. Monitoring kesesuaian penelitian 

dilakukan dengan pelaksanaan monitoring yang menghasilkan hasil identifikasi terhadap hasil 

penelitian dengan capaian roadmap. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar dalam 

melakukan perbaikan terhadap relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan yang akan 

diusulkan berikutnya. 

 

B. Sistem Manajemen Penelitian 

Terkait dengan sistem manajemen penelitian program studi, Informatika mengacu pada 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsika sebagai lembaga yang 

salah satu tugasnya adalah menaungin seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. 

Hal ini bertujuan agar terdapat keselarasan pelaksanaan penelitian di prodi dengan universitas 

dan sesuai dengan kebutuhan standarisasi pengelolaan penelitian baik dalam persiapan, 

pelaksanaan, hinagga pasca penelitian. sistem pengelolaan ini mencakup kelembagaan dan 

sistem informasi yang digunakan. 

1. LPPM 

Secara umum LPPM memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan 

kegiatan penelitian di Unsika melalui berbagai program dan kegiatan. Di ranah yang lebih 

spesifik, LPPM bertindak sebagai pengelola penelitian di Unsika baik pendanaan yang berasal 

dari internal maupun eksternal. 

LPPM sebagai lembaga pengelolaan penelitian di Unsika melakukan pengelolaan program 

penelitian dengan komitmen dalam menyelesaikan permasalahan industri dan masyarakat. Hal 

tersebut ditunjukan dalam program penelitian yang terintegrasi dengan pengabdian kepada 

masyarakat dan kuliah kerja nyata mahasiswa yang tertuang dalam Panduan Hibah Prioritas 

Unsika Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mulai dari Edisi III tahun 2020 

sampai Edisi V tahun 2022, Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan 

Panduan Kuliah Kerja Nyata mahasiswa. 
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LPPM juga berupaya agar proses pengelolaan penelitian dan penerapan keilmuan untuk 

menyelesaikan permasalahan industri atau masyarakat berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh 

karena itu Dosen pengusul penelitian diharuskan memiliki mitra yang sebelumnya telah 

dilakukan koordinasi dalam perencanaan penelitian. Baik mitra industri maupun mitra 

masyarakat dengan berbagai permasalahannya, diharapkan dapat berkolaborasi dengan 

akademisi dalam proses pemecahan masalah dan menemukan solusi yang tepat untuk 

masalahnya. 

Proses pemilihan mitra dan pencantuman mitra dalam usulan penelitian Dosen telah 

difasilitasi baik dalam pedoman penelitian maupun dalam proses pengisian di sistem. Mitra 

yang dilibatkan diperlukan untuk dinilai kepuasannya terhadap proses penelitian. Dosen 

pengusul diharapkan merancang usulan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan 

pengabdian kepada masyarakat dan merancang berbagai program pendukung dalam kuliah 

kerja nyata mahasiswa. 

2. Sistem Informasi Hibah Prioritas Unsika (SIHIPKA) 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unsika memberdayakan 

dan mengelola sebuah website Sistem Informasi Hibah Prioritas (SIHIPKA) Unsika yang dapat 

diakses melalui laman https://sihipka.unsika.ac.id. Sistem ini juga mengelola SDM yang ada di 

Unsika dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa. Kemudian sebagai wadah untuk mempublikasikan hasil luaran penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, Unsika juga mengelola publikasi 

artikel ilmiah melalui sistem jurnal Unsika yang dapat diakses melalui 

https://journal.unsika.ac.id/. 

 

C. Pendanaan Penelitian 

Pendanaan penelitian di Unsika dibedakan menjadi dua sumber, yaitu pendanaan internal 

dan eksternal. Dana internal Unsika berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 

sedangkan dana eksternal terdiri dari beberapa sumber, yaitu: 

1) DRPM Kemristek/BRIN 

2) Kementerian lain 

3) Pemerintah Daerah 

4) Industri  
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VI.       BAB VI 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian Informatika (RIP IF) 2022-2026 yang telah disusun ini 

merupakan dokumen formal perencanaan penelitian jangka menengah yang mengacu pada 

RENSTRA Unsika  2020-2024. RIP ini digunakan sebagai panduan pelaksanaan program 

terkait penelitian di Program Studi Informatika Unsika. Sehingga dibutuhkan peran penting 

kesiapan organisasi dan sumber daya manusia terutama di dalam prsoses pelaksanaan 

penelitian. RIP IF ini ditujukan bagi Dosen/peneliti di Prodi Informatika yang akan menyusun 

usulan penelitian, sehingga hasil penelitian yan diperoleh dapat diterapkan untuk 

menyelesaikan masalah di masyarakat. Agar dapat memastikan keberlanjutan program 

penelitian setelah RIP IF periode 2022-2026 dilaksanakan adalah diharapkan terdapat 

penyempurnaan kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di masyarakat 

luas di masa yang akan datang. Dengan kata lain, selanjutnya dokumen ini juga akan digunakan 

sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan RIP periode berikutnya sehingga terdapat 

kesinambungan yang pada akhirnya bermuara pada output dan outcome di dalam bidang 

penelitian yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi peneliti itu sendiri, 

stakeholders/masyarakat, lembaga, dan pemerintah. Demikan RIP Informatika ini disusun, 

semoga bermanfaat bagi pengembangan dan kemajuan penelitian dalam rangka mewujudkan 

keunggulan Prodi Informatika dan Unsika.  

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga 

tersusunnya RIP IF ini, baik dari tingkat pimpinan universitas, fakultas, program studi, maupun 

lembaga terkait, dan lebih khususnya kepada tim penyusun. 
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