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 KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, 

oleh karena kasih karunia NYA maka telah dapat disusun Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus tahun 

2016-2020. 

Rencana Induk Penelitian ini adalah merupakan dokumen resmi bagi arah 

kebijakan dan pengelolaan penelitian di Program Studi Teknik Mesin Universitas 

Muria Kudus (UMK), tahun 2016-2020 . Seiring dengan perkembangan 

kebutuhan dan tuntutan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat baik 

dilingkungan mikro, meso dan makro yang menggunakan sumberdaya berbasis 

teknologi dan informasi dan kemudahan aksesnya.  Program Studi Teknik Mesin 

Universitas Muria Kudus terpanggil untuk dapat berkontribusi melalaui Tri 

Darma, khususnya Darma Penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian serta 

dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa. 

Arah dan kebijakan dibidang penelitian di Progdi Teknik Mesin UMK bertujuan 

untuk terus mengembangkan program studi dan kapasitas kepakaran dosen, 

meningkatkan jumlah dan kualitas luaran dan terus meningkatkan upaya publikasi 

hasil penelitian dalam berbagai bentuk, baik artikel, buku ajar dan buku referensi 

serta menggunakan media ilmiah yang relevan dan up to date.  

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih atas kontribusi pemikiran, 

saran dan masukan yang menyempurnakan RIP Progdi Teknik Mesin ini dan 

target yang ditetapkan, oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung, 

pimpinan dilingkungan Fakultas Teknik maupun mitra dan masyarakat sasaran 

yang berkontribusi  mengembangkan kepakaran dosen dan mahasiswa melalui 

kerjasama penelitian, dan publikasinya. 

Sebagai arah bagi kebijakan penelitian di Progdi Teknik Mesin UMK, RIP tahun 

2016-2020 hanya relevan untuk 5 tahun kedepan, sehingga harus terus di tinjau 

ulang secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi, situasi dan kebutuhan 

dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan mendukung pembangunan 

pada umumnya. 

Semoga bermanfaat. 

Kudus, 13 Oktober 2016 

Ka. Progdi Teknik Mesin  

 

 

Taufiq Hidayat, ST.,MT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN  

 

1. Definisi 

RIP adalah Rencana Induk Penelitian yang mengintegrasikan segenap 

potensi sumberdaya untuk dapat mengarahkan perencanaan penelitian secara 

berkesinambungan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2016–2020). Oleh 

karenanya RIP adalah Rencana Induk Penelitian yang dapat menjadi arah 

kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.  

Hasil dari penelitian yang di kembangkan oleh para peneliti lebih 

lanjutnya dapat di implementasikan dan di manfaatkan oleh masyarakat dalam 

bentuk kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. Hal ini dilakukan guna 

mensinergikan antara Penelitian dengan Pengabdian Pada Masyarakat di 

Program Studi Teknik Mesin UMK. 

 

2. Maksud Dan Tujuan 

RIP Progdi Teknik Mesin UMK Tahun 2016–2020 bertujuan untuk 

menetapkan sasaran jangka menengah dan jangka panjang Progdi Teknik 

Mesin UMK yang disusun sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada RIP 

Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Tahun 2011–2015 dan 

Renstra Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat DRPM Kemenristek dan 

Dikti Tahun 2015–2019, guna pencapaian visi, misi dan tujuan Progdi Teknik 

Mesin UMK. 
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B. DASAR PENYUSUNAN RIP 

Dasar penyusunan Rencana Induk Penelitian yang disusun oleh Progdi 

Teknik Mesin UMK adalah berdasarkan RIP UMK, Renstra dan Renop UMK, 

serta Hasil Rapat Program Studi yang membahas tentang RIP Penelitian Program 

Studi Teknik Mesin. Adapun langkah-langkah penyusunan Rencana Induk 

Penelitian sebagaimana digambarkan oleh alur proses sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benyamin Lakitan 

2016-17 

2018-19 

2020- 
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1. RENSTRA 2012–2016  

Peningkatan Kualitas Penelitian, PKM dan Publikasi Ilmiah pada Rencana 

Strategis pada tahun 2012-2016 sasaran programnya adalah untuk meningkatkan 

kapasitas (kemampuan) dosen dalam kegiatan Penelitian, PKM, dan penulisan 

karya ilmiah. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan 

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki UMK dalam rangka kegiatan kerja sama 

Penelitian berbagai pihak. 

Kegiatan strategis yang harus dilakukan untuk mendukung sasaran program ini 

adalah: 

a. Peningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.  

 meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam meneliti melalui 

lokakarya atau magang; 

 mengembangkan baku mutu penelitian; 

 meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam meraih hibah penelitian 

dari Ristek Dikti, lembaga riset, industri, dan lembaga sponsor lainnya. 

 

b. Peningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat 

 meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam kegiatan PPM; 

 mengembangkan baku mutu bidang pengabdian kepada masyarakat; 

 mengembangkan teknologi tepat guna; 

 mengembangkan program-program pemberdayaan kelompok usaha mikro, 

kecil, dan menengah; 

 meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan spesifik (desa 

binaan); 

c. Peningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah. 

 meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam publikasi karya ilmiah; 

 meningkatkan produktivitas karya ilmiah melalui seminar, pertemuan 

ilmiah, dan publikasi di jurnal ilmiah; 

 meningkatkan produktivitas penulisan buku ajar dan atau buku referensi. 

d. Peningkatan kualitas dan layanan jurnal ilmiah berbasis OJS 

 akreditasi jurnal ilmiah; 
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 penyediaan dan peningkatan kualitas layanan E-Journal yang dapat diakses 

gratis oleh civitas akademika. 

e. Peningkatan jumlah perolehan HAKI 

 memfasilitasi sivitas akademika untuk mendapatkan HAKI; 

 meningkatkan peran jurusan/prodi/lab untuk memperoleh HAKI. 

f. Peningkatan jumlah dan kualitas buku ajar dan buku referensi yang diterbitkan. 
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BAB II 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN (GB-RIP) 

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

 

 Berdasarkan hasil analisis Evaluasi Diri dan SWOT, maka disajikan GB-

RIP Progdi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus (UMK) yang berisikan 

Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator Penelitian serta Karya Ilmiah Dosen yang 

menyertakan Mahasiswa lainnya. 

A. Tujuan Dan Sasaran Pelaksanaan RIP Progdi Teknik Mesin 

1. Tujuan  

Untuk meningkatkan kapasitas organisasi, manajemen Program Studi 

Teknik Mesin, jumlah dan hasil  penelitian serta publikasinya. Kegiatan penelitian 

dengan menyertakan mahasiswa agar terjadi transformasi nilai dan pengalaman 

secara berkelanjutan dan pada akhirnya dapat secara nyata mencapai tujuan yang 

ditetapkan Progdi Teknik Mesin dalam RIP. 

2. Sasaran  

    Untuk mewujudkan tujuan dimaksud maka dirumuskan sasaran utama 

dalam pelaksanaan Rencana Induk Penelitian Progdi Teknik Mesin sebagai 

berikut :  

a) Penyempurnaan sistem pengelolaan dalam melaksanakan penelitian dan 

publikasi ilmiah. 

b) Mengembangkan Kompetensi Dosen dan Kepakarannya melalui kegiatan 

penelitian dan publikasinya yang menggunakan sumberdana eksternal UMK. 

c) Peningkatan kualitas dan kemampuan berkompetisi di tingkat nasional dan 

internasional baik melalui proposal penelitian, seminar internasional dan  

publikasi lainnya (penulisan buku). 

d) Merintis dan mengembangkan Open Journal System (OJS) ditingkat 

Program Studi. 

e) Mewujudkan dan meningkatkan perolehan HKI. 
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B.   Prioritas Program  

Program Prioritas yang ditetapkan selama kurun waktu 2016-2020 antara 

lain : 

Tabel  1. Prioritas Program Penelitian 

1 Peningkatan kualitas tata kelola penelitian di progdi 

2 Produktivitas  hasil penelitian dan publikasinya  

3 Kegiatan Diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk  

4 Mendorong kegiatan penelitian berpotensi Haki 

5 Peningkatan kapasitas kompetensi peneliti  

6 Mewujudkan dan meningkatkan perolehan HKI 

7 Peningkatan hilirisasi hasil penelitian.  

 

C.   Indikator Kinerja  

Indikator capaian kegiatan selama 5 tahun ke depan berikut ini:  

Tabel  7. Indikator kinerja penelitian 

No 
Indkator Kinerja 

 
1 Produktivitas penelitian terapan dan dosen muda 

2 
Hasil Penelitian dipublikasikan melalui Jurnal 

Nasional,  Terakreditasi 

3 
Hasil Penelitian dipublikasikan melalui Jurnal 

Internasional  

4 
Hasil Penelitian dipublikasikan melalui Jurnal 

Nasional/Proceeding/ Ilmiah Populer  

5 
Hasil penelitian dipublikasikan melalui WEB: 

umk.ac.id 

6 Hasil penelitian di diseminasikan  

7 Hilirisasi hasil penelitian    

8 Perolehan Haki 
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BAB  III 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS,  

DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus memiliki penciri 

kegiatan penelitian berorientasi pada peningkatan daya saing industri skala mikro, 

kecil, dan menengah dan besar. Hal ini sesuai dengan karakteristik daerah dan 

roadmap penelitian dari  Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus. Adapun 

perspektif daya saing yang dimaksud terkait dengan ipteks dan visi UMK sebagai 

culture university. 

Untuk mencapai  sasaran yang ditetapkan maka disusun Topik Riset 

Unggulan Program Studi dalam tabel dibawah ini :  
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Tabel 8.  Topik Riset Unggulan Program Studi Teknik Mesin 

Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah Topik Penelitian 

Fokus Riset: Energi 

Penghematan pemakaian 

cadangan energi 

Dengan semakin 

menipisnya cadangan 

energi fosil, perlu 

dilakukan penghematan 

pemakaian energi 

 Pengembangan 

teknologi konversi 

energi yang efisien  

 Kampanye budaya 
hemat energi 

 Pengembangan sistem penukar panas yang efisien 

 Pengembangan sistem sirkulasi fluida hemat energi 

 Pengembangan proses pembakaran bahan bakar fosil khususnya gas dan 
batubara yang efisien 

 Pengembangan teknologi pemanfaatan energi sisa 

 Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi unjuk kerja mesin 
konversi energi 

 Pengembangan sistem perawatan mesin konversi energi konvensional 

 Pengembangan miniature/simulator sistem pembangkit energi untuk 

proses pembelajaran 

 Penyusunan manual untuk kampanye penghematan energi 

Peningkatan pemanfaatan 

energi baru dan 

terbarukan 

Untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap 

bahan bakar fosil yang 

semakin menipis, perlu 

ditingkatkan upaya 

pemanfaatan sumber 

energi baru dan 

terbarukan 

Pengembangan 

teknologi pemanfaatan 

energi baru dan 

terbarukan 

 Penyusunan peta ketersediaan dan potensi pengembangan energi baru 
dan terbarukan 

 Studi kelayakan pengembangan sistem pembangkit listrik dari sumber 

energi baru dan terbarukan 

 Pengembangan teknologi pengolahan limbah pertanian/perkebunan dan 
industri (biomasa) menjadi bahan bakar 

 Pengembangan teknik pembakaran biomasa yang efisien 

 Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan 

terutama tenaga biomasa, tenaga arus sungai, tenaga angin dan tenaga 

surya 

 Pengembangan aplikasi sel surya 

 Pengembangan teknologi produksi biodiesel dan gasohol 

 Evaluasi kinerja mesin yang menggunakan biodiesel dan gasohol 

 Pengembangan mesin pendingin yang memanfaatkan sumber energi 

baru dan terbarukan 

 

 Pengembangan material lokal untuk konstruksi instalasi mesin konversi 
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energi baru dan terbarukan. 

 Pengembangan sistem perawatan mesin konversi energi baru dan 

terbarukan 

 Pengembangan miniature/simulator sistem pembangkit energi baru dan 
terbarukan untuk proses pembelajaran 

Fokus Riset: Rekayasa Material  

Pengembangan Kualitas 

Material Logam dan non 

Logam Bagi Komponen 

Permesinan 

Mesin-mesin produksi, 

konversi energi, produk 

manufaktur, 

membutuhkan material 

penyusun yang 

berkualitas baik, sehingga 

pengembangan kualitas 

material akan mendukung 

nilai kompetitif material 

yang dihasilkan  

 Pengembangan 
teknologi 

pengecoran logam 

 Pengembangan 
teknologi komposit 

dan polimer 

 Peningkatan 

kualitas material 

untuk aplikasi non 

permesinan 

 Pengembangan proses treatment terhadap logam  

 Pengembangan kualitas material non logam sebagai bahan komponen 
permesinan 

 Pengembangan teknologi komposit dan polimer 

 Pemanfaatan material non logam dalam teknologi permesinan 

 Pengembangan material untuk aplikasi bidang kesehatan,pertanian, 
elektronika, dan seni budaya. 

Fokus Riset: Manufaktur 

Peningkatan kapasitas 

produksi sektor industri 

yang berbasis sumber 

daya lokal 

Pengembangan sistem 

manufaktur harus dapat 

menjawab kebutuhan 

industri, dapat 

menghasilkan sistem dan 

alat-alat permesinan yang 

tepat guna bagi 

pengembangan UMKM. 

Serta perlunya dapat 

menghasilkan produk-

produk inovatif yang 

dapat mengembangkan 

dunia usaha. 

 

 Pengembangan 
sistem manufaktur 

bagi industri kecil 

dan menengah. 

 Rancang bangun 
produk-produk 

inovatif berbasis 

ergonomi 

 Peningkatan 

efisiensi proses 

manufaktur pada 

industri 

 

 Pengembangan mesin tepat guna bagi pengembangan UMKM 

 Pengembangan sistem manufaktur yang efisien bagi industri kecil dan 
menengah. 

 Pengembangan rancang bangun mesin berbasis ergonomi 

 Pengembangan produk-produk inovatif berbasis ergonomi 

 Sistem manufaktur yang efisien  

 



10 
 

Tabel 9. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) 

Program 

Unggulan 
No Jenis Luaran 

Indikator Capaian 

2016 2017 2018 2019 2020 

Keunggulan 

Dalam 

Penelitian 

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional 6 8 10 4 15 

Nasional 

Terakreditasi 

0 1 2 2 2 

Nasional 

ISSN 
6 8 10 12 14 

2 
Pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah 

Internasional 1 2 4 2 10 

Nasional  1 2 4 6 8 

3 Pembicara Utama 
Internasional 0 0 1 1 1 

Nasional 0 0 1 1 1 

4 Visiting Lecturer Internasional 0 1 2 3 4 

5 

Hak Atas 

Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Paten 0 0 1 2 3 

Paten 

Sederhana 

0 0 1 1 2 

Hak Cipta 0 0 1 1 2 

6 
Teknologi Tepat 

Guna 

 0 1 1 2 2 

7 

Model/Prototype/

Desain/Karya 

Seni/Rekayasa 

Sosial 

 0 1 1 2 2 

8 

Buku Ajar dan  

Buku Teks 

(ISBN) 

 0 1 2 3 10 
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN  

RENCANA INDUK PENELITIAN 

 

A. PELAKSANAAN  RIP 

Proses pelaksanaan Rencana Induk Penelitian ini sebetulnya dilatarbelakangi 

oleh ketamakan manusia sebagai makhluk ekonomis telah menjadikan berbagai 

ketidakseimbangan dalam penghidupannya. Ketidakseimbangan perikehidupan 

manusia berakibat pada ketidakseimbangan alam. Alam sebagai objek yang harus 

dijaga, dilindungi, dan sekaligus dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, telah 

diperlakukan secara tidak adil oleh manusia itu sendiri. Akibatnya alam telah 

menjadi korban dari keserakahan manusia untuk memenuhi hasrat ekonomis.   

Keserakahan manusia dapat dilihat dari permasalahan lingkungan yang dapat 

membahayakan biosfer dan kehidupan manusia, sehingga dalam bentuk-bentuk yang 

sangat mengejutkan dalam waktu dekat akan segera menjadi tidak dapat 

dikendalikan lagi (irreversible). Permasalahan lingkungan berkaitan dengan 

pemanasan global yang terus meningkat menyebabkan kondisi cuaca yang ekstrim 

akan membawa kehancuran pada pusat-pusat populasi yang sebelumnya stabil serta 

kehancuran pada bisnis yang berkembang dalam pusat-pusat populasi itu.  

Fenomena di atas merupakan masalah serius yaitu masalah kelangsungan 

hidup, dan masalah generasi yang akan datang yang perlu dipikirkan cara 

pemecahannya oleh semua pihak dan juga oleh semua disiplin ilmu. Uraian ini 

menggambarkan adanya persoalan besar yang sedang melingkupi dua dimensi utama 

penopang kehidupan umat manusia, yaitu: (1) persoalan lingkungan (ekologis), dan 

(2) persoalan sosial-ekonomi dalam arti yang luas. Persoalan tidak akan selesai 

hanya dengan penanganan secara parsial dan reaktif saja, tetapi memerlukan suatu 

penanganan secara terencana, menyeluruh dan simultan dari berbagai aspek dan 

lintas sektoral. Dari segi keilmuan misalnya, perlu dilakukan pendekatan 

multidisipliner. Persoalan ini hanya dapat diatasi dengan cara berupaya menyentuh 

akar masalah secara menyeluruh dan berkelanjutan.  

Mendasarkan pada persoalan yang dirumuskan di atas, maka Program Studi 

Teknik Mesin UMK memiliki 6 jenis penelitian yaitu (1) Penelitian Pemula; (2) 

Penelitian Lanjutan; (3) Penelitian Kompetitif; (4) Penelitian Institusional. (5) 

Penelitian Kerjasama dengan Institusi Eksternal;  
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Masing-masing skim dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau 

kualitatif, sesuai kebutuhan. Sebagai upaya untuk mengembangkan roadmap individu 

masing-masing dosen, maka perspektif harus tampak dalam judul. Agar kegiatan 

penelitian dan publikasinya dapat mengacu pada roadmap penelitian yang memiliki 

penciri UMKM dan daya saingnya,maka  dapat dikembangkan semua perspektif 

dalam koridor upaya peningkatan daya saing UMKM berbagai jenis produk yang 

terdapat didaerah Kabupaten /Kota yang berada dilingkungan keberadaan UMK. 

Secara teknis, pedoman penulisan proposal dan laporan mengacu pada 

standar nasional yang diterbitkan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi 

Edisi X . Untuk hal-hal yang secara teknis belum diatur diterbitkan pedoman 

penelitian sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RIP Progdi Teknik 

Mesin tahun 2016-2020 dan penyesuaiannya sesuai dengan perkembangan dan 

kondisi di internal Universitas Muria Kudus. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penjelasan dari  masing-

masing skim penelitian internal dengan menggunakan dana internal Universitas 

Muria Kudus, sebagai berikut:  

 

Tabel 2. Skim penelitian dan prasyarat pengajuan 

No Skim Penelitian Kriteria Persyaratan  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemula 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebagai bentuk penelitian awal sebagai dosen di UMK, 

sehingga harus menjadi dasar penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai anggota dari suatu tim peneliti, dan maksimal 

sebanyak dua kali (2)  

3. Sebagai Ketua, memiliki  NIDN dan Jabatan Fungsional. 

4. Tidak memiliki tunggakan penelitian sejenis dengan 

sumberdana yang sama. 

5. Format proposal dan laporan sesuai pedoman. 

6. Keterlibatan mahasiswa sebagai anggota tim. 

7. Kesediaan penyelesaian penelitian sesuai waktu yang 

ditetapkan maksimal 2 semester. 

8. Memenuhi luaran yang dijanjikan (artikel, procceding, buku 

atau bagian dari buku ajar atau teks). 

9. Pengajuan Proposal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

dengan pengantar Dekan dan mengetahui Ka Pusat Studi. 

10. Surat pernyataan bersedia mengembangkan menjadi proposal 
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penelitian lanjutan dengan berbagai sumber dana (eksternal) 

11. Merencanakan roadmap penelitian individu. 

12. Mengacu pada fokus dan roadmap penelitian institusional. 

2 Lanjutan 1. Merupakan wujud dari rekomendasi penelitian sebelumnya 

(pemula) 

2. Ketua sudah memiliki Jabatan Fungsional minim Lektor dan 

atau Asisten Ahli  dengan ijazah Doktor 

3. Tidak memiliki tunggakan penelitian dengan sumber dana 

yang sama 

4. Format proposal dan laporan akhir sesuai pedoman nasional. 

5. Keterlibatan mahasiswa sebagai anggota tim 

6. Kesediaan penyelesaian penelitian sesuai waktu yang 

ditetapkan maksimal 2 semester. 

No Skim Penelitian Kriteria Persyaratan  

  7. Memenuhi luaran yang dijanjikan (artikel, procceding, buku 

atau bagian dari buku ajar atau teks). 

8. Pengajuan proposal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 

dengan pengantar Dekan dan mengetahui Ka Pusat Studi. 

9. Surat pernyataan yang merekomendasikan hasil penelitian  

menjadi materi proposal penelitian terapan dengan sumber 

dana (eksternal) 

10. Perspektif tim peneliti menjadi warna penelitian yang 

dilakukan dan tercermin dalam judul proposal. 

11. Mengembangkan dan terkait dengan roadmap penelitian 

individu masing-masing anggota. 

Mengacu pada fokus dan roadmap penelitian institusional 

3 Kompetitif 1. Bernilai kompetitif pada level Universitas dan menjadi dasar 

untuk penyusunan proposal kompetitif nasional dengan 

dana eksternal 

2. Ketua sudah memiliki Jabatan Fungsional Lektor Kepala atau 

Akademik dengan ijazah Doktor 
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3. Ketua dan anggota tidak memiliki tunggakan penelitian 

dengan sumber yang sama 

4. Format  proposal dan laporan sesuai pedoman nasional. 

5. Keterlibatan mahasiswa untuk tugas akhir 

6. Kesedian penyelesaian penelitian sesuai jadwal yang 

ditetapkan. 

7. Memenuhi luaran yang dijanjikan (artikel, procceding, buku 

atau bagian dari buku ajar atau teks). 

8. Pengajuan proposal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan  

dengan pengantar Dekan dan mengetahui Ka Pusat Studi. 

9. Surat pernyataan yang memuat kesediaan untuk 

merekomendasikan hasil penelitian menjadi materi proposal  

penelitian lanjutan dengan berbagai sumber dana (eksternal) 

10. Sebagai bagian dari roadmap penelitian individu. 

11. Mengacu pada fokus dan roadmap penelitian institusional 

UMK 

12. Surat pernyataan, yang memuat keterkaitan dengan  rencana 

tindak lanjut pengembangan proposal penelitian 

menggunakan dana eksternal 

4 Penelitian 

Institusional 

1. Penelitian dengan fokus kajian yang berdasarkan 

permasalahan institusi (program studi, fakultas, UPT, 

Lembaga ) di lingkungan UMK. 

2. Ketua Sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik minim 

Lektor Kepala atau Asisten Ahli dengan ijazah Doktor 

3. Ketua dan anggota tidak memiliki tunggakan penelitian 

dengan sumber dana yang sama. 

4. Luaran penelitian harus diaplikasikan untuk mengatasi 

permasalahan institusi. 

5. Format proposal dan laporan sesuai panduan nasional. 

6. Dikirim dengan pengesahan ka Progdi/ ka UPT/Ka 

Lembaga/Dekan dll. 

7. Memenuhi luaran yang dijanjikan (artikel, procceding, buku 

atau bagian dari buku ajar atau teks). 

8. Pengajuan Proposal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan  

9. dengan pengantar Dekan dan mengetahui Ka Pusat Studi. 

10. Hasil penelitian direkomendasikan menjadi bahan proposal  
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No Skim Penelitian Kriteria Persyaratan  

  Pekerti dengan memanfaatkan dana dari eksternal 

11. Mengacu pada fokus dan roadmap penelitian institusional 

UMK 

12. Surat pernyataan tentang keterkaitan dengan penelitian 

sebelum atau sesudahnya, sebagai rencana tindak lanjut 

pengembangan proposal penelitian menggunakan dana 

eksternal 

5 Kerjasama 

dengan Institusi 

Ekternal 

1. Merupakan kerjasama penelitian dengan pihak lain diluar 

UMK (stakeholder), yang memiliki manfaat untuk keduabelah 

pihak, UMK dengan mitranya. 

2. Ketua Sudah memiliki Jabatan Fungsional Akademik minimal 

Lektor Kepala atau Asisten Ahli dengan pendidikan Doktor 

3. Ketua dan anggota tidak memiliki tunggakan penelitian 

dengan sumberdana yang sama. 

4. Format proposal dan laporan sesuai dengan kaidah penelitian 

ilmiah dan atau sesuai dengan kesepakatan pihak pertama dan 

pihak ketiga dengan memperhatikan etika, keadilan prinsip 

kesetaraan.  

5. Keterlibatan mahasiswa. 

6. Kesediaan menyelesaikan penelitian sesuai dengan 

kesepakatan 

7. Mendapatkan pengesahan masing-masing institusi 

 

Kerjasama penelitian dengan pihak luar dapat berupa joint research maupun 

dalam bentuk pemberian dana penelitian. Pihak luar yang bekerja sama dengan 

progdi Teknik Mesin UMK di antaranya adalah Perguruan Tinggi Dalam dan Luar 

Negeri, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Industri dan stakeholder lainnya. 

Proses seleksi proposal penelitian dilakukan oleh suatu Tim Reviewer yang 

terdiri  dari dosen yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan surat 

keputusan Rektor. Terdiri dari minimal dua (2) orang untuk setiap proposal, dengan 

mempertimbangkan kompetensi dosen yang sesuai dengan proposal yang akan 

direview serta seorang anggota yang memfokuskan pada metode penelitian yang 

digunakan. Susunan tim diatur oleh Lembaga Penelitian.  

Reviewer menggunakan format yang telah ditentukan, dengan nilai batas 

bawah sebesar 400 untuk sebuah proposal layak didanai. Proposal yang dipandang 
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berkualitas akan mendapat persetujuan pendanaan. Penelitian unggulan di level 

lembaga dialokasikan bagi penelitian multidispliner yang mengacu pada fokus 

penelitian dan ditawarkan secara kompetisi. Lembaga Penelitian mengkoordinasikan 

realisasi pendanaan sesuai dengan mekanisme yang diatur dan berlaku di Universitas 

Muria Kudus. 

 Penelitian internal yang dilaksanakan oleh Dosen sebagai penelitian yang 

dirancang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan sumberdana baik dari internal 

maupun sumberdana dari eksternal UMK. Aspek originalitas, dan menjawab 

kebutuhan masyarakat secara riil menjadi pertimbangan penting. Universitas Muria 

Kudus juga telah menggunakan fasilitas pendeteksi plagiasi “turnitin” untuk 

proposal, laporan maupun artikel publikasi.  

Lembaga Penelitian memiliki sentar HaKi, memfasilitasi pengajuan 

perolehan HaKI untuk masyarakat mitra-binaan.  

Untuk meningkatkan kemampuan kompetisi dosen untuk sumber dana 

eksternal, Lembaga Penelitian UMK menyelenggarakan berbagai pelatihan 

penyusunan proposal penelitian, pelatihan dan pendampingan penulisan artikel 

publikasi ilmiah dan juga mengikuti kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Ristek dan Dikti serta Perguruan Tinggi lain.  

Program Studi Teknik Mesin Universitas Muria Kudus  mendorong para 

dosen untuk berkompetisi dalam perolehan dana penelitian eksternal. Sumber 

pendanaan penelitian eksternal ini antara lain Kementerian Ristek dan Dikti, 

Universitas di Thailand, Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam dan lain-lain yang 

telah menjalin kerjasama dengan UMK. Toray, Ford Foundation, Asia-Link, industri 

(PT Djarum, Najorono, Sukun, PT Pura), dan lain-lain.  

 

Publikasi Hasil-Hasil Penelitian  

Publikasi dalam berbagai bentuk, seperti artikel jurnal, buku referensi/teks 

atau buku ajar, bahan ajar menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari 

kegiatan penelitian setiap dosen. Penelitian tidak membawa manfaat bagi 

pengetahuan dan masyarakat apabila tidak dipublikasikan. Progdi Teknik Mesin 

UMK mendorong semua dosen untuk melakukan publikasi hasil penelitian. Publikasi 

dilakukan dengan berbagai media, seperti  seminar, diskusi, sarasehan dll. Selain itu 

publikasi juga dilakukan dalam bentuk penulisan artikel jurnal ilmiah, baik level 

nasional maupun internasional terakreditasi dan terindeks scopus.   
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Publikasi dalam bentuk penulisan buku di Progdi Teknik Mesin UMK 

mendapatkan stimulan untuk keperluan penerbitannya. Hasil-hasil penelitian 

dituangkan dalam bentuk buku, yang mana ini menjadi kontribusi positif dalam 

memperkaya bahan ajar. Pelajaran (lesson learned) yang diperoleh selama penelitian 

dituangkan baik dalam buku ajar maupun dalam buku tuntunan praktis.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) Program Studi Teknik Mesin 

Universitas Muria Kudus 2016 - 2020 dilakukan secara terpadu dengan melibatkan 

semua Dosen dan pihak-pihak terkait di lingkungan UMK. RIP Progdi Teknik Mesin 

UMK 2016–2020 ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas 

sesuai dengan fokus riset unggulan dari Progdi Teknik Mesin UMK. RIP ini 

memberikan panduan dan arahan bagi para peneliti untuk terus-menerus 

mengembangkan penelitian untuk memunculkan keunggulan dan  keunikan sesuai 

dengan  Hasil-hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk model dan prototype 

serta teknologi tepat guna secara langsung akan memberikan manfaat untuk 

menyelesaiakan masalah  masyarakat. 

 Tim penyusun RIP Progdi Teknik Mesin UMK mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya untuk dukungan materiil dan spirituil kepada semua pihak 

yang telah telah mendukung dalam penyusunan RIP Progdi Teknik Mesin UMK 

2016 - 2020. Tim penyusun memberikan penghargaan dan mengucapkan terima 

kasih yang setinggi-tingginya kepada : 

1. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Penguatan Risbang, Kementerian Riset dan Teknologi dan Dikti yang telah 

menerbitkan  acuan dan pedoman penelitian ke X,  dan Standar Pendidikan 

Nasional yang dimuat dalam Permenristek dan Dikti No 44 tahun 2015, sebagai 

acuan dasar  dalam penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) progdi Teknik 

Mesin UMK 2016 - 2020. 

2. Rektor, Dekan Fakultas Teknik dan segenap pimpinan dilingkungan Universitas 

Muria Kudus atas dukungan dan masukan dalam penyusunan dan penetapan RIP 

Progdi Teknik Mesin UMK 2016 - 2020. 

3. Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus yang telah menerbitkan RIP UMK 

2016-2020 yang dipakai sebahai rujukan penyusunan RIP Progdi Teknik Mesin 

UMK 2016-2020. 

4. Seluruh tim penyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) Progdi Teknik Mesin 

Universitas Muria Kudus 2016 -2020. 
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  Besar harapan kami semoga Rencana Induk Penelitian Progdi Teknik Mesin 

ini dapat memberikan  arahan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka 

waktu 5 tahun, sehingga luaran hasil-hasil penelitian dapat lebih bermanfaat. 


