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PENGANTAR 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

merupakan perwujutan aspek Tri-Dharma Perguruan Tinggi 

yang sangat fundamental menentukan keberadaan dan kualitas 

suatu Perguruan Tinggi. Kesadaran ini melandasi perlunya 

pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

secara profesional sesuai dengan standar-standar mutu, dan 

manajemen yang terpercaya. Karena itu, Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik 

Indonesia Santu Paulus menerbitkan seri Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) yang telah disetujui oleh Senat 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus. RIP berisi 

rencana pokok pengembangan LPPM untuk kurun waktu 20 

tahun (2019-2039).  

Rencana Induk Penelitian LPPM Universitas Katolik 

Indonesia Santu Paulus ini adalah dokumen perencanaan 

tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dalam tahapan penyusunan program kerja. Di 

samping itu, Rencana Induk LPPM merupakan arah kebijakan 

dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan LPPM 
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Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus pada 20 tahun ke 

depan sehingga menjadi lembaga yang bertaraf internasional. 

Pada intinya dokumen Rencana Induk LPPM berisi roadmap 

dan menjadi panduan bagi individu, institusi, maupun stake 

holders LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus 

yang akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

Penyusunan RIP ini melalui beberapa tahapan, 

melibatkan beberapa pihak dengan mempertimbangkan 

indikator-indikator capaian program yang menggambarkan 

upaya Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng 

menjadi lembaga penghasil tenaga kependidikan yang unggul. 

Semoga RIP ini menjadi acuan bagi seluruh civitas akademika 

Santu Paulus dalam mengembangkan dan menjalankan 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.Terima kasih. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik 

Indonesia Santu Paulus merupakan arahan kebijakan 

pengelolaan penelitian Universitas dalam jangka waktu dua 

puluh (20) tahun. RIP ini ditetapkan oleh Senat Dosen 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus. Pengambilan 

keputusan pengelolaan LPPM dilakukan oleh Rektor 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus. Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 

Katolik Indonesia Santu Paulus merupakan pelaksana 

Keputusan Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus 

di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

RIP-LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu 

Paulus merupakan kerangka acuan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti/dosen Universitas Katolik Indonesia Santu 

Paulus, tidak terlepas dari Rencana Induk Pengembangan 

(RIP) Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus yang telah 

disahkan oleh senat dosen Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus. Di samping itu, Statuta dan Anggaran Dasar 
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dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) Universitas Katolik 

Indonesia Santu Paulus juga menjadi rujukan kunci di lingkup 

internal bagi penyusunan dan pelaksanaan RIP LPPM 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus. 

Dengan disusunnya RIP ini, segenap sivitas 

akademika Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus, para 

dosen, mahasiswa dapat memanfaatkan RIP ini sebagai 

rujukan dalam melakukan penelitian di tingkat institusi, 

program studi dan penelitian dosen atau kelompok dosen 

sendiri lainnya. 

1.2 Tujuan RIP 

Adapun tujuan perumusan RIP ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan arah dasar pengembangan dalam bidang 

penelitian Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus 

dalam lima tahun ke depan 

2. Menjadi dasar pengembangan kebijakan-kebijakan 

operasional dalam bidang penelitian baik di tingkat 

sekolah, program studi, maupun unit-unit penunjang 

3. Menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja dan 

anggaran belanja (RKA) tahunan dalam bidang penelitian  
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4. Menjadi acuan untuk penilaian capaian kinerja dalam 

bidang penelitian bagi institusi dan prodi /unit dan bagi 

para dosen serta mahasiswa 

1.3 Peta Jalan Riset 

Peta jalan riset di dalam RIP ini mengacu pada peta 

jalan dalam bidang penelitian yang dituangkan dalam 

Rencana Induk Pengembangan pada tingkat lembaga. Dari 

peta jalan yang umum tersebut, pada bagian lain RIP ini akan 

dikembangkan Road Map (peta jalan) yang lebih spesifik.  

Rencana Induk Penelitian ini akan dilaksanakan oleh 

segenap sivitas akademika Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus. Pelaksanaannya diatur menurut pentahapan 

waktu RIP ini yakni ditetapkan menurut empat periode utama 

yang masing-masing periode yakni: 

 Periode I: tahun 2019-2024 

 Periode II: tahun 2025-2029 

 Periode III: tahun 2030-2034 

 Periode IV: tahun 2035-2039 

Berikut ini Road Map (Peta Jalan) Rencana Induk 

Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus untuk jangka waktu 2019-2039 yang bersifat 

umum. 
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2019-2024 

Dihasilkannya riset-riset unggulan 

yang memiliki dampak pada 

peningkatan kualitas pembelajaran 

dan pemecahan masalah-masalah 

nasional serta 40% publikasi bertaraf 

nasional dan 15% bertaraf 

internasional terindeks 

2025-2029 

Dihasilkannya riset-riset unggulan 

yang memiliki dampak pada 

pemecahan masalah-masalah 

nasional serta 55% publikasi bertaraf 

nasional dan 15% bertaraf 

internasional terindeks 

2030-2034 

Dihasilkannya riset-riset unggulan 

yang memiliki dampak pada 

pemecahan masalah-masalah 

nasional dan regional serta 75% 

publikasi bertaraf nasional dan 30% 

bertaraf internasional terindeks 

2035-2039 

Dihasilkannya riset-riset unggulan 

yang memiliki dampak pada 

pemecahan masalah-masalah 

nasional, regional dan global serta 

85% publikasi bertaraf nasional dan 

45% bertaraf internasional terindeks 

 

1.4  Dokumen Rujukan dalam Penyusunan RIP 

Penyusunan RIP ini merujuk pada dokumen-dokumen 

berikut ini: 
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1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

3. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi 

4. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang 

Dosen 

5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang 

Penyelanggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 tahun 

2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan 

Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

Yayasan Santu Paulus Ruteng 2013 

8. Rencana Induk Pengembangan (Renip) STKIP Santu 

Paulus 2016-2019 

9. Statuta STKIP Santu Paulus 2014 

10. Renstra STKIP Santu Paulus 2012-2016 
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11. Buku Pedoman Penyelenggaraan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

2.1 Visi LPPM 

LPPM menjadi lembaga riset pengembangan 

pengetahuan  dan pengabdian masyarakat yang berstandar 

internasional  demi kemajuan ilmu pengetahuan, 

peningkatan mutu pengajaran dan kesehatan, 

pengembangan budaya dan perbaikan kehidupan 

masyarakat. 

2.2 Misi LPPM 

1. Mengembangkan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya pendidikan dan pengajaran di 

kampus dan di masyarakat. 

2. Menghasilkan penelitian dan kajian-kajian yang 

berdampak positif bagi kebijakan publik 

3. Mengembangkan pusat studi dan kajian dalam 

bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, agama, 

budaya, sosial politik, bahasa dan seni, Manggarai, 

dan kajian Anak. 

4. Memberdayakan dosen dan mahasiswa terampil 

dalam bidang riset melalui berbagai kegiatan 

penelitian kolaboratif internal dan eksternal. 
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5. Membangun masyarakat ilmiah berbasis penelitian di 

lembaga pendidikan Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus sehingga akan menjadi salah satu mitra 

riset bermutu di Indonesia dan dunia. 

6. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang profesional dan menjawab 

persoalan nyata yang ada di tengah masyarakat. 

2.3 Tujuan LPPM 

Adapun tujuan LPPM Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus adalah: 

1. Memantapkan kapasitas SDM di dalam LPPM 

melalui pendidikan lanjut, pelatihan, magang, dan 

aktivitas akademis lainnya dalam multi disiplin 

ilmu dan terapan. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 

untuk memeroleh inovasi baru dalam bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni. 

3. Mengembangkan dan melaksanakan program 

pengabdian masyarakat demi terciptanya suatu 

masyarakat yang cerdas, adil, beriman, dan 

sejahtera.  
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4. Meningkatkan kepekaan civitas akademik dalam 

menggali dan menghidupkan kearifan lokal 

sebagai kekayaan bangsa dan modal dalam 

menghadapi era modernisasi. 

5. Mengembangkan kerjasama/kemitraan penelitian 

dan pengabdian masyarakat dengan lembaga lain, 

baik pemerintah maupun swasta, di tingkat 

nasional maupun internasional.  

2.4 Sasaran LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu 

Paulus 

 Sasaran Bidang Penelitian: 

1. Pemberdayaan Dosen dan Mahasiswa untuk 

menumbuhkembangkan kreativitas dan sikap 

ilmiah. 

2. Meningkatkan daya saing dosen dalam kegiatan 

penelitian di tingkat internal kampus, nasional dan 

internasional. 

3. Pemberdayaan dosen senior dalam kegiatan 

penelitian yang berorientasi pada hasil/produk 

(fisik atau nonfisik), serta pemerolehan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI). 
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4. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian untuk 

pengembangan pendidikan dan pembelajaran. 

5. Pemberdayaan dosen senior untuk 

memublikasikan hasil penelitian baik pada tingkat 

nasional maupun internasional.  

6. Mengembangkan pusat-pusat kajian dalam bidang 

Pendidikan, Agama, Sosial, Budaya dan Politik, 

Bahasa, Manggarai, dan Kajian Anak bertaraf 

nasional dan internasional.  

7. Meningkatkan kapasitas dan jumlah dosen dalam 

penelitian dan karya ilmiah lainnya. 

 Sasaran Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat: 

1. Meningkatkan pengabdian dosen kepada 

masyarakat.  

2. Pemberdayaan Dosen senior sebagai pengembang 

kelompok pengabdian kepada masyarakat yang 

berorientasi pada hasil/produk (fisik atau nonfisik), 

serta pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI). 

3. Mendorong Dosen dan Mahasiswa menciptakan 

inovasi baru untuk membantu memecahkan 
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masalah kehidupan sosial, ekonomi, budaya, seni, 

dan politik. 

4. Meningkatkan daya saing dosen dalam kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

5. Membangun kemitraan dengan lembaga 

pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan 

internasional. 

6. Menyumbangkan inovasi baru dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran kepada masyarakat 

luas. 

7. Mengimplementasikan hasil-hasil penelitian untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.  

8. Meningkatkan kapasitas dan jumlah dosen dalam 

pengabdian kepada masyarakat. 

2.5 Analisis Kondisi Saat Ini 

2.5.1 Potensi SDM 

Kapasitas dan jumlah dosen yang aktif melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup besar. 

Setiap tahun, semua dosen yang berijasah minimal S2 

mengajukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

didanai Yayasan Santu Paulus. Dosen melakukan penelitian 

dan pengabdian masyarakat baik secara individu maupun 
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kelompok. Daftar dosen dari berbagai program studi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

No 
Jurusan/Program 

Studi 

Klasifikasi 

Jumlah Guru 

Besar 

S-

3 

S-

2 

S-

1 

1 Teologi - 6 4 - 10 

2 Bahasa Inggris - 1 12 2 15 

3 PGSD - 3 36 - 39 

4 Matematika - 1 19 - 20 

5 Bahasa Indonesia - 2 18 - 20 

6 PAUD - - 16 - 16 

7 Kebidanan - 1 11 7 18 

8 Keperawatan - - 13 8 21 

9 Agronomi - - 7 - 7 

10 Sosial Pertanian - - 6 - 6 

Jumlah     172 

Kapasitas dan jumlah tenaga peneliti dan pengabdi 

masyarakat aktif untuk setiap tahun cukup besar. Dari data 

pemetaan kinerja tiga tahun terakhir prosentase dosen yang 

terlibat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dikelola oleh LPPM sebagai berikut: 

Dosen Aktif Penelitian 

No 
Sumber 

Dana 

Dosen Terlibat (dalam Tahun) Total 

Dosen 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Dana 

Yayasan 

Santu 

Paulus 

Ruteng 

45 50 52 56 27 45 54 329 
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2 DIKTI 42 24 24 24  21 73 208 

3 Instansi 

lain 

         

JUMLAH 87 74 76 80 27 66 127 537 

Kemampuan tenaga peneliti bervariasi. Kemampuan 

dosen senior melakukan penelitian cukup memadai. Dosen-

dosen berijasah S2 dan dosen muda dalam melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat sangat bervariasi.    

Kualitas Sumber Daya Manusia yang bervariasi. 

Knowledge, skill dan attitude Sumber Daya Manusia 

umumnya sangat menunjang kegiatan-kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

2.5.2 Potensi Pendanaan 

Dana penelitian dan pengabdian masyarakat 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus berasal dari 

beberapa sumber, yaitu: Yayasan Santu Paulus, DIKTI, dan 

Instansi Lain. Yayasan santu Paulus Ruteng telah 

mengalokasikan dana yang cukup signifikan untuk 

mendukung peningkatan kapasitas dan jumlah dosen yang 

melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Ada pun jumlah penelitian selama 3 (tiga) tahun terakhir 

adalah sebagai berikut: 
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No 
 

1 2 3 

Jumlah Sumber 

Dana  

Yayasan 

Santu 

Paulus 

DIKTI 
Instansi 

Lain 

2015 
Rp 650 180 1100 1930 

Keg 20 8 11 39 

2016 
Rp 400 180 980 1560 

Keg 21 8 9 38 

2017 
Rp 400 0 

 
400 

Keg 27 0 
 

27 

2018 
Rp 171 195 

 
366 

Keg 22 10 
 

32 

2019 
Rp 323 471 

 
794 

Keg 47 31 
 

78 

Jumlah* 
1944 1026 2080 5050 

137 57 20 214 

*Dalam Jutaan Rupiah 

2.1.1. Potensi Bidang Sarana dan Prasarana 

1. Penelitian didukung oleh 12 laboratorium dengan 

peralatan modern dan fasilitas yang memadai, yang 

terdiri dari; 

a. Laboratorium Bahasa 

b. Laboratorium Micro Teaching  

c. Laboratorium Komputer 

d. Laboratorium MIPA 

e. Laboratorium Teologi 
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f. Laboratorium Seni 

g. Laboratorium Budaya (Manggarai) 

h. Laboratorium Kajian HAM dan Gender 

i. Laboratorium Kajian Anak 

j. Laboratorium Kesehatan 

k. Laboratorium Pertanian 

2. Telah melakukan memorandum of understanding 

dengan berbagai pemerintah daerah untuk pengadaan 

berbagai sarana dan prasarana. 

3. Tersedia perpustakaan dengan koleksi buku yang 

memadai. 

4. LCD yang ada di setiap ruang kuliah serta beberapa 

perlengkapan handycam 

5. Memiliki jurnal ilmiah untuk memublikasikan hasil-

hasil penelitian para dosen. 

2.1.2. Potensi Organisasi dan Manajemen 

1. Struktur organisasi yang ramping dan desentralistis 

memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat 

dan tepat. 

2. Pertanggungjawaban pengambilan keputusan ada pada 

pusat kajian masing-masing displin ilmu sehingga 

memperluas akuntabilitas publik. 
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3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis kinerja 

memungkinkan sistem mencapai tingkat akuntabilitas 

dan transparansi publik yang memadai 

2.6 Pendekatan Penyusunan RIP 

Penyusunan RIP ini ditetapkan atas tiga langkah utama 

sebagai berikut:   

Tahap I: pada tahap ini, tim penyusun merumuskan 

kembali keadaan saat ini yang dimiliki oleh 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus yakni 

suatu perumusan yang menjelaskan identitas siapa 

dan dimana kampus ini dilihat dari posisi bidang 

penelitiannya. Untuk mengetahui hal tersebut 

maka dibuatlah evaluasi diri dan analisis SWOT 

yang akan diuraian pada bagian lain RIP ini. 

Tahap II: yakni tahap mengembangkan rencana aksi untuk 

mencapai prioritas strategis penelitian. 

Berbasiskan evaluasi diri dan analis SWOT yang 

telah dilakukan pada tahap sebelumnya, tim 

penyusun menemukan kekuatan, kelemahan dan 

potensi kesempatan maupun tantangan yang 

dihadapi di waktu yang akan datang. Inilah aksi 

yang secara konkret akan dilaksanakan pada 
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waktu yang akan datang; suatu aksi 

memaksimalkan potensi guna mencapai tujuan 

dengan memanfaatkan peluang dan menghalau 

tantangan yang ada. 

Tahap III adalah  tahap pelaksanaan atau implementasi 

dari aksi-aksi yang telah dirumuskan. Pada tahap 

ini setiap pihak terkait melaksanakan dan 

mengimplementasikan tujuan RIP dalam bentuk 

tindakan konkret, yakni melalui karya penelitian 

dan publikasi sesuai degan road map yang telah 

ditentukan. Tahap ini selanjutnya diikuti dengan 

monitoring dan evaluasi untuk melihat 

keberhasilan dan kegagalan untuk segera 

dilakukan perbaikan baik dalam jangka waktu 

pendek yakni segera maupun jangka waktu 

panjang. 
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BAB III 

GARIS BESAR RIP UNIT KERJA 

3.1 Strategi LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu 

Paulus 

Berdasarkan analisis SWOT yang ditampilkan pada bab 

terdahulu, LPPM memiliki sejumlah kondisi positif/baik 

untuk menggunakan kekuatan internalnya serta untuk 

memanfaatkan peluang eksternal, maupun untuk mengatasi 

kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. 

Berangkat dari hal tersebut maka berikut ini adalah strategi-

strategi andalan yang dapat dipakai oleh LPPM:   

1. Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya 

manusia untuk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat . 

2. Meningkatkan jumlah dana dan waktu untuk 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Mengembangkan sarana prasarana untuk memenuhi 

kebutuhan yang terus meningkat per bidang kajian. 

4. Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel, 

transparan, dan proporsional. 
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5. Memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga-

lembaga pemerintahan dan non pemerintah di dalam 

dan luar negeri. 

6. Membuka perwakilan bidang kajian di tempat-tempat 

strategis. 

7. Meningkatkan pembentukan kelompok kelompok 

peneliti (Research group).  

3.2 Analisis SWOT  

Berikut ini tabel analisa peta kekuatan dan kelemahan 

internal LPPM maupun peluang dan hambatan yang datang 

dari luar LPPM.  

VARIABEL  

1. Sumber Daya Manusia 

Strenght 

 Jumlah, kualitas tenaga akademik 

dan kinerja yang cukup tinggi.  

 Kualifikasi pendidikan peneliti 

yang memadai 

 Para dosen memiliki kemampuan 

yang cukup memadai dalam 

bidangnya. 

 Tenaga yang menangani setiap 

bidang kajian memiliki spesifikasi 

sesuai dengan bidang yang 

digelutinya. 

 Keterampilan pengoperasian 
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berbagai sarana dan prasarana 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat cukup memadai.  

Weakness 

 Beban kerja, kegiatan dan 

administrative yang cukup padat 

 Pemanfatan dana utk penelitian 

belum optimal.  

 Komitmen monitoring dan 

evaluasi jalannya pengabdian 

kepada masyarakat belum optimal. 

 Synergism dari SDM riset belum 

terbangun optimal. 

 peneliti masih kurang tanggap 

terhadap berbagai tawaran 

penelitian di tingkat nasional dan 

internasional. 

 Publikasi hasil penelitian pada 

jurnal nasional dan internasional 

belum memuaskan. 

Opportunity 

 Tersedianya program pendidikan 

dan pelatihan berkelanjutan bagi 

para peneliti diberbagai pusat 

kajian baik di dalam maupun di 

luar negeri. 

 Terbukanya kesempatan kemitraan 

dengan perguruan tinggi lain dari 

berbagai perguruan tinggi maupun 

instansi lainnya.  

 Dikti telah menyediakan peluang 
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agar dosen terlibat dalam aneka 

kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

 Terbukanya peluang untuk studi 

banding ke tempat yang relevan 

dengan bidang-bidang kajian 

cukup memadai.  

Sistem jaringan informasi sudah 

terbangun cukup bagus. 

Threat 

 Ada peningkatan signifikan jumlah 

dan kualitas kompetitor di dalam 

dan luar negeri.  

 Kualitas hasil penelitian dan 

pengabdian dari lembaga 

penelitian lain lebih baik dan 

relevan sehingga dikwatirkan 

dapat memarjinalisasikan hasil 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat internal kampus.  

2. Sarana-Prasarana  

Strenght 

 Jumlah dan jenis peralatan sudah 

sesuai dengan kebutuhan 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 perpustakaan yang memadai untuk 

mendukung setiap bidang kajian 

 Jumlah dan keragaman 

laboratorium untuk setiap kajian 

memadai  
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 Pemanfaatan setiap laboratorium 

efektif untuk mengembangkan 

kapasitas penelitian per bidang 

kajian  

 Telah tersedia jurnal ilmiah yang 

kompeten untuk memublikasikan 

hasil penelitian 

Weakness 

 Prasarana belum dimanfaatkan 

secara optimal  

 sistem pemuktakiran sarana dan 

prasarana masih lama.  

 Sistem informasi yang belum  

bagus sehingga kekinian dan 

kelengkapan data kurang memadai  

 Teknisi untuk repair dan 

maintenance instrumentasi kurang 

memadai  

Opportunity 

 Tawaran untuk mendapatkan 

sarana dan prasarana dari dalam 

dan luar negeri semakin terbuka 

 Resource sharing semakin 

memadai 

Threat 

 kecepatan pemuktakiran sarana 

dan prasarana di tempat lain sulit 

untuk diimbangi 

3. Organisasi dan Manajemen 

Strenght 

 Struktur organisasi yang sederhana 

dan terdesentralisasi 

 Manajemen yang akuntabel, 
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transparan, dan proporsional. 

 Adanya manajemen sistem 

perencanaan, pelaksanaan dan 

monitoring yang terpadu.  

 Sistem Penjamin Mutu Internal 

yang berjalan dengan baik 

Weakness 

 Beberapa persoanalia masih 

dibebani tugas rangkap.  

 Tindak lanjut monitoring 

penelitian belum terorganisasi 

dengan baik. 

Opportunity 

 Tersedianya program pelatihan 

manjamen dan berorganiasi di 

tempat lain 

 Sistem Penjamin Mutu eksternal 

(DIKTI, BAN) memungkinkan 

perkembangan manajmen dan  

organisasi internal.  

 Adanya kompetisi setifikasi dan 

standarisasi mutu yang memotivasi 

lembaga untuk terus memperbaiki 

diri. 

Threat 
 Inkonsistensi regulasi yang dibuat 

oleh negara 

4. Jalinan Kerja Sama 

Strenght 

 Universitas Katolik Indonesia 

Santu Paulus sudah dikenal di 

dalam dan di luar negeri 

 Sejarah kerja sama yang sudah 
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mapan dengan berbagai instansi di 

dalam dan di luar negeri. 

 Keterbukaan untuk menjalin kerja 

sama dengan pihak lain 

Weakness 

 Kontuinitas kerja sama kurang 

optimal 

 Kemampuan komunikasi yang 

lemah 

 Sumber daya belum dimanfaatkan 

secara optimal untuk menjalin 

kemitraan dengan lembaga lain. 

 Legal aspect masih lemah 

Opportunity 

 Tawaran dan kesempatan bekerja 

sama yang banyak. 

 Teknologi memudahkan jalinan-

jalianan kerja sama. 

Threat 
 Persaingan untuk merebut lembaga 

kemitraan  yang semakin ketat. 

5. Letak dan Tata Kelola 

Strenght 

 Terpusat pada satu lokasi sehingga 

mudah dijangkau 

 Letak yang strategis 

Weakness 
 Manajemen pengelolaan belum 

dilakukan secara terpadu. 

Opportunity 

 Adanya Sarana transportasi yang 

memudahkan mobilisasi  ke dalam 

dan ke luar kampus. 

Threat 
 Ada kampus saingan di wilayah 

yang sama. 
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6. Sumber Daya Finansial LPPM 

Strenght  Tersedia cukup banyak dana. 

Weakness  Perlu peningkatan sumber daya 

finansial seiring ketatnya 

kompetensi di kalangan dosen 

untuk melakukan penelitian 

 Belum dapat memanfaatkan 

sumber daya finansial yang ada 

Opportunity  Banyak lembaga yang 

menawarkan bantuan  dan hibah 

Threat  Lembaga donor memberikan 

syarat dan standar yang terlampau 

ketat dalam emmebrikan dana. 

 Kecenderungan lembaga donor 

untuk mendikte secara detail 

kebijakan lembaga. 

 

3.3 Capaian Kinerja 

Prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh LPPM 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan buku yang berISBN  

2. Publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi, 

tidak terakreditasi dan prosiding. 

3. Banyak dosen yang menjadi pembicara seminar di 

tingkat nasional internasional, nasional dan daerah  
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LPPM juga menjalin kerja sama dengan berbagai 

instansi pemerintah dan non pemerintah seperti DIKTI dan 

mitra nasional dan internasional selama 3 tahun terakhir telah 

menghasilkan : 

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai oleh lembaga nasional: DIKTI (DIA 

BERMUTU), Konferenesi Waligereja Indonesia-

Jakarta, Biro Oktroi Roosona (BOR-Jakarta), Akademi 

Ilmu Pengetahuan Indonesia dan LIPI (Jakarta), Justice, 

Peace and Integrity of Creation (JPIC-OFM) Jakarta, 

Parrhesia Institute Jakarta, Indonesian Concortium for 

Inter-religious Studies - UGM-Yogyakarta, dll. 

2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

didanai oleh lembaga internasional: Missio Acheen-

Jerman, Nasional University of Singapore (NUS), 

United Board for Higher Christian Education in Asia 

(UBCHEA-US-Hongkong), Centre du developement de 

langue, Paris, Cycle Étude  Doctoral de L’Institut 

Catholique de Paris, Chinese University of Hongkong, 

Graduate Teological Union (GTU), Berkeley-California, 

dll. 

3. Kemitraan dengan instansi lain di dalam dan luar negeri. 
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BAB IV 

STRATEGI, RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN 

LPPM 

4.1 Rencana Kegiatan 

Sejalan dengan visi, misi dan karakteristik Universitas 

Katolik Indonesia Santu Paulus, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Indonesia Santu 

Paulus telah menetapkan  bidang penelitian Unggulan yakni:  

1. Pendidikan 

2. Kajian Agama, Sosial, Budaya dan Politik 

3. Kajian Bahasa 

4. Kajian Anak 

5. Kajian HAM dan Gender 

6. Kajian Manggarai 

7. Kesehatan 

8. Pertanian  

Setiap bidang kajian telah memiliki rencana kegiatan sebagai 

berikut: 
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4.2 Road Map Bidang Pendidikan 

Aspek Cluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

 

Target 
 

Terpetakannya 

masalah-masalah dalam 

bidang pendidikan  

Penemuan model dan 

kerangka pemecahan 

masalah dalam bidang 

pendidikan 

Penyempurnaan 

model dan menguji 

coba model 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

pendidikan  

Sasaran  

Pengentasan  

Permasalahan dalam 

bidang pendidikan  

Penggunaan Model 

dan Kerangka inovatif 

dalam pemecahan 

masalah di bidang 

pendidikan baik dalam 

dunia akademis 

maupun dalam praktek 

pendidikan pada 

tingkat satuan 

pendidikan 

Penggunaan model 

yang terstandarisasi 

dan komprehensif  

dalam pemecahan 

masalah pendidikan 

baik dalam dunia 

akademis maupun 

dalam praktek 

pendidikan pada 

tingkat satuan 

pendidikan 

Program 

 

Kebijakan, 

Peraturan, dan 

Melakukan penelitian 

guna menemukan 

Menemukan model 

dan kerangka 

Menyempurnakan 

model, menguji coba 
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Aneka Program 

Pendidikan 

masalah-masalah yang 

berkaitan dengan 

Kebijakan, Peraturan, 

dan Aneka Program 

Pendidikan 

pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan 

Kebijakan, Peraturan, 

dan Aneka Program 

Pendidikan 

model dan 

mematenkan 

pemecahan masalah 

yang berkaitan 

dengan Kebijakan, 

Peraturan, dan Aneka 

Program Pendidikan 

 

Kurikulum dan 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Melakukan penelitian 

guna menemukan 

masalah-masalah yang 

berkaitan dengan 

Kurikulum dan 

Evaluasi Pembelajaran 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan 

Kurikulum dan 

Evaluasi Pembelajaran 

Menyempurnakan 

model, menguji coba 

model dan 

mematenkan 

pemecahan masalah 

yang berkaitan 

dengan Kurikulum 

dan Evaluasi 

Pembelajaran  

 

Pola 

Kepemimpinan, 

Manajemen,  

Tata Kelola, 

Pemberian Upah, 

Memotivasi 

Melakukan penelitian 

guna menemukan 

masalah-masalah yang 

berkaitan dengan Pola 

Kepemimpinan, 

Manajemen,  Tata 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

yang berkaitan dengan 

Pola Kepemimpinan, 

Manajemen,  Tata 

Menyempurnakan 

model, menguji coba 

model dan 

mematenkan 

pemecahan masalah 

yang berkaitan 
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Kerja, Upaya 

Mutu Pendidikan 

Kelola, Pemberian 

Upah, Memotivasi 

Kerja, Upaya Mutu 

Pendidikan 

Kelola, Pemberian 

Upah, Memotivasi 

Kerja, Upaya Mutu 

Pendidikan 

dengan Pola 

Kepemimpinan, 

Manajemen,  Tata 

Kelola, Pemberian 

Upah, Memotivasi 

Kerja, Upaya Mutu 

Pendidikan 

4.3 Road Map Bidang Agama, Sosial, Budaya dan Politik 

Aspek Cluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target Agama 

Tersedianya data 

mengenai sejarah, 

fenomenologi, dan 

aspek 

sosioantropologis 

agama-agama (lokal 

dan dunia) 

Tersedianya teori-teori 

fundamental mengenai 

Sejarah, fenomenologi, 

dan aspek 

sosioantropologis 

agama-agama (lokal dan 

dunia) 

Terpatenkannya teori-

teori mengenai 

sejarah, 

fenomenologi, dan 

aspek 

sosioantropologis 

agama-agama (lokal 
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dan dunia) 

 Sosial 

Tersedianya data 

mengenai struktur, 

dinamika, relasi dan 

masalah-masalah 

sosial kontemporer 

Tersedianya teori-teori 

fundamental mengenai 

struktur, dinamika, 

relasi dan masalah-

masalah sosial 

kontemporer 

Terpatenkannya teori-

teori mengenai 

struktur, dinamika, 

relasi dan masalah-

masalah sosial 

kontemporer 

 Budaya 

Tersedianya data 

mengenai budaya 

lokal, lintas budaya, 

dan budaya global 

Tersedianya teori-teori 

fundamental mengenai 

budaya lokal, lintas 

budaya, dan budaya 

global 

Terpatenkannya teori-

teori mengenai 

budaya lokal, lintas 

budaya, dan budaya 

global 

 Politik Tersedianya data Tersedianya teori-teori Terpatenkannya teori-
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mengenai Arah dan 

kebijakan politik 

lokal dan nasional, 

partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan 

demokrasi. 

fundamental mengenai 

Arah dan kebijakan 

politik lokal dan 

nasional, partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan demokrasi. 

teori mengenai Arah 

dan kebijakan politik 

lokal dan nasional, 

partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan demokrasi 

Sasaran Agama 

Terkonstruksinya 

pemikiran baru 

mengenai Sejarah, 

fenomenologi, dan 

aspek 

sosioantropologis 

Terimplementasinya 

teori-teori fundamental 

mengenai Sejarah, 

fenomenologi, dan 

aspek sosioantropologis 

agama-agama (lokal dan 

Terimplementasinya 

teori-teori yang 

fundamental dan 

aplikatif mengenai 

sejarah, 

fenomenologi, dan 
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agama-agama (lokal 

dan dunia) dalam 

dunia akademis dan 

sosial 

dunia) dalam dunia 

akademis dan sosial 

aspek 

sosioantropologis 

agama-agama (lokal 

dan dunia) dalam 

dunia akademis dan 

sosial 

 Sosial 

Terkonstruksinya 

pemikiran baru 

Struktur, dinamika, 

relasi dan masalah-

masalah sosial 

kontemporer 

Terimplementasinya 

teori-teori fundamental 

mengenai Struktur, 

dinamika, relasi dan 

masalah-masalah sosial 

kontemporer 

Terimplementasinya 

teori-teori yang 

fundamental dan 

aplikatif mengenai 

Struktur, dinamika, 

relasi dan masalah-

masalah sosial 
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kontemporer 

 Budaya 

Terkonstruksinya 

pemikiran baru 

Budaya lokal, lintas 

budaya, dan budaya 

global dalam dunia 

akademis dan sosial 

Terimplementasinya 

teori-teori fundamental 

mengenai Budaya lokal, 

lintas budaya, dan 

budaya global dalam 

dunia akademis dan 

sosial 

Terimplementasinya 

teori-teori yang 

fundamental dan 

aplikatif mengenai 

Budaya lokal, lintas 

budaya, dan budaya 

global dalam dunia 

akademis dan sosial 

 Politik 

Terkonstruksinya 

pemikiran baru Arah 

dan kebijakan politik 

lokal dan nasional, 

Terimplementasinya 

teori-teori fundamental 

mengenai Arah dan 

kebijakan politik lokal 

Terimplementasinya 

teori-teori yang 

fundamental dan 

aplikatif mengenai 
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partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan 

demokrasi dalam 

dunia akademis dan 

sosial. 

dan nasional, partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan demokrasi 

dalam dunia akademis 

dan sosial. 

Arah dan kebijakan 

politik lokal dan 

nasional, partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan demokrasi 

dalam dunia akademis 

dan sosial. 

Rencana 

Program 
Agama 

Melakukan 

penelitian tentang 

sejarah, 

fenomenologi, dan 

aspek 

sosioantropologis 

Melakukan penelitian 

untuk menemukan teori-

teori yang relevan 

dengan studi agama. 

Melakukan penelitian 

pengembangan dan 

terapan guna 

menyempurnakan 

teori-teori yang 

relevan dengan studi 
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agama-agama (lokal 

dan dunia) 

agama. 

Sosial 

Melakukan 

penelitian mengenai 

struktur, dinamika, 

relasi dan masalah-

masalah sosial 

kontemporer 

Melakukan penelitian 

fundamental untuk 

menemukan teori-teori 

mengenai struktur, 

dinamika, relasi dan 

masalah-masalah sosial 

kontemporer 

Melakukan penelitian 

pengembangan dan 

terapan guna 

menyempurnakan 

teori-teori mengenai 

struktur, dinamika, 

relasi dan masalah-

masalah sosial 

kontemporer 

Budaya 
Melakukan 

Penelitian 

Melakukan Penelitian 

terapan/ 

Penelitian 

penyusunan 
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fundamental/ 

teoritik tentang 

budaya (lokal, lintas 

budaya, budaya 

global) 

operasional tentang 

budaya (lokal, lintas 

budaya, budaya global) 

dan penerapan model 

tentang budaya (lokal, 

lintas budaya, budaya 

global) 

Politik 

Mengkaji dan 

melakukan penelitian 

tentang arah dan 

kebijakan politik 

lokal dan nasional, 

partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan 

Melakukan Penelitian 

terapan/ 

operasional tentang  

arah dan kebijakan 

politik lokal dan 

nasional, partisipasi 

Masyarakat dalam 

Politik dan demokrasi. 

Melakukan penelitian 

yang mempengaruhi 

kebijakan publik, tata 

demokrasi lokal dan 

nasional 
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demokrasi. 

 

 

 

4.4 Road Map Bidang Bahasa 

Aspek Cluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target  

Terpetakannya 

masalah-masalah 

dalam bidang 

bahasa 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

bahasa 

Menyempurnakan 

model dan menguji 

coba model 

pemecahan masalah 

dalam bidang bahasa 

Sasaran  

Terpecahkannya 

permasalahan 

dalam bidang 

linguistik teoritis 

Terimplemntasinya 

Model dan 

Kerangka 

pemecahan masalah 

Terimplementasinya 

Model yang 

terstandarisasi dan 

komprehensif  dalam 
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dan linguistik 

terapan 

dalam bidang 

bahasa 

pemecahan masalah 

bahasa 

Rencana 

Program 

Linguistik 

teoritis: 

(fonologi, 

morfologi, 

sintaksis, 

semantik,  

wacana, dan 

aliran linguistik) 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kualitas linguistik 

teoritis pada 

fonologi dan 

morfologi 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kualitas linguistik 

teoritis pada 

sintaksis, semantik, 

dan analisis wacana 

Mengkaji  aliran-

aliran linguistic 

Linguistik 

Terapan: 

(pengajaran 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kualitas linguistik 

Meningkatkan 

kapasitas dan 

kualitas linguistik 

Meningkatkan 

kapasitas dan kualitas 

linguistik terapan 
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bahasa, 

sosiolinguistik 

terapan, fonetik 

terapan, 

psikolinguistik, 

penerjemahan, 

leksikografi, dan 

pembinaan 

bahasa khusus 

terapan pada 

metode-metode 

pengajaran bahasa 

pada tingkat 

Sekolah Dasar 

samapi dengan 

Perguruan Tinggi 

dan sosiolinguistik 

terapan 

terapan pada fonetik 

terapan dan 

psikolinguistik 

 

 

 

pada penerjemahan, 

leksikografi, dan 

pembinaan bahasa 

khusus 

 

 

4.5 . Road Map Bidang Kajian Anak 

Aspek Cluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target  
Terpetakannya 

masalah-masalah 

Menemukan model dan 

kerangka pemecahan 

Menyempurnakan 

model dan menguji 
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dalam bidang 

Anak 

 

masalah dalam bidang 

anak 

coba model 

pemecahan masalah 

dalam bidang anak 

 

Sasaran  

Terpecahkannya 

Permasalahan 

dalam Tumbuh 

Kembang Anak, 

Pendidikan Anak 

dan Budaya dan 

pola pengasuhan 

anak di 

Manggarai 

Terimplementasinya 

Model dan Kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang Tumbuh 

Kembang Anak, 

Pendidikan Anak dan 

Budaya dan pola 

pengasuhan anak di 

Manggarai 

Terimplementasinya 

Model yang 

terstandarisasi dan 

komprehensif  dalam 

pemecahan masalah 

berkaitan dengan 

Tumbuh Kembang 

Anak, Pendidikan 

Anak dan Budaya 
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dan pola pengasuhan 

anak di Manggarai 

Rincian 

program 

Tumbuh 

Kembang 

Anak 

Memetakan 

kebutuhan dan 

masalah anak dan  

Mengetahui 

tingkat kesadaran 

masyarakat 

tentang anak di 

Manggarai dan di 

Indonesia 

 

Meningkatkan 

kapasitas dan kulitas 

kerja sama antar 

lembaga untuk 

peningkatan 

kesejahteraan anak 

Melakukan rekayasa 

sosial untuk 

masyarakat cinta 

anak 

 Pendidikan Menemukan Menemukan metode Memeroleh HKI alat 
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Anak faktor-faktor 

yang berperan 

dalam 

keberhasilan 

pendidikan anak 

pengajaran yang cocok 

dan menciptakan 

sekolah contoh untuk 

pengembangan potensi 

dan bakat anak sesuai 

dalam pendidikan anak 

ukur / instrumen baru 

perkembangan anak 

(IQ, tes Kepribadian 

dan tes sikapkhusus 

untuk anak) 

 

Budaya dan 

pola 

pengasuhan 

anak di 

Manggarai 

Mengumpulkan 

bukti-bukti dan 

dokumen tentang 

cara tradisonal 

dalam 

pengasuhan, 

pendisiplinan 

Mengetahui dan 

menemukan pola-pola 

khas dalam budaya 

Manggarai dalam 

mendidik anak 

Penemuan model dan 

pola-pola baru untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan anak di 

Manggarai dan di 

Indonesia 
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anak pada  

masyarakat 

Manggarai 

 

4.6 Road Map Bidang HAM dan Gender 

Penjabaran 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target 

Terpetakannya masalah-

masalah dalam bidang 

HAM dan Gender 

Menemukan model dan 

kerangka pemecahan 

masalah HAM dan 

Gender 

Menyempurnakan model 

dan menguji coba model 

pemecahan HAM dan 

Gender 

Sasaran 

Terpecahkannya aneka 

permasalahan dalam 

bidang HAM dan 

Terimplementasikannya 

Model dan Kerangka 

pemecahan masalah 

Terimplemtasikannya 

Model yang 

terstandarisasi dan 
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Gender HAM dan Gender komprehensif  dalam 

pemecahan masalah 

HAM dan Gender 

Rencana 

Program 

Melakukan penelitian 

penemuan masalah 

HAM dan Gender 

dalam masyarakat 

Menemukan model dan 

kerangka pemecahan 

masalah HAM dan 

Gender 

Menyempurnakan model 

dan menguji coba model 

pemecahan HAM dan 

Gender 

 

4.7  Road Map Bidang Kajian Manggarai 

Penjabaran Kluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target - Sejarah 

Manggarai 

- Bahasa dan 

Tersedianya data 

tertulis mengenai 

sebagian mengenai 

Tersedianya data 

tertulis dan bukti-

bukti fisik 

Data tertulis dan 

bukti-bukti fisik 

(artefak) mengenai 
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Sastra 

Manggarai 

Ritual-ritual 

Adat 

Manggarai 

- Masalah-

masalah 

Sosial 

Kontemporer 

masyarakat 

Manggarai 

sejarah, kampung, tata 

pemerintahan, bahasa, 

ritual adat Manggarai  

(artefak) 

mengenai 

beberapa aspek 

budaya 

Manggarai 

beberapa aspek 

budaya Manggarai 

diorganisir dengan 

baik dalam bentuk 

sebuah museum 

yang dapat 

dijadikan sebagai 

laboratorium 

penelitian oleh 

pelbagai pihak 

Sasaran - Sejarah 

Manggarai 

Terkonstruksikannya 

teori-teori baru 

Penggunaan data 

tertulis, lisan 

Penggunaan data 

tertulis, lisan dan 
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- Bahasa dan 

Sastra 

Manggarai 

Ritual-ritual 

Adat 

Manggarai 

- Masalah-

masalah 

Sosial 

Kontemporer 

masyarakat 

Manggarai 

mengenai sejarah, 

kampung, tata 

pemerintahan, bahasa, 

ritual adat Manggarai 

dan benda/ 

artefak 

kebudayaan 

Manggarai yang 

terkumpul 

dalam suatu 

museum budaya 

yang dapat 

dipakai oleh 

dunia akademis 

maupun 

masyarakat 

umumnya 

benda/ artefak 

kebudayaan 

Manggarai yang 

terkumpul dalam 

suatu museum 

budaya yang dapat 

dipakai oleh dunia 

akademis maupun 

masyarakat 

umumnya 
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Rencana 

Program 

Sejarah 

Manggarai 

 

Melakukan penelitian 

sejarah Manggarai 

Menerbitkan 

buku seri 

sejarah 

Manggarai 

Menerbitkan buku 

seri sejarah 

Manggarai 

 Bahasa dan 

Sastra 

Manggarai 

Ritual-ritual 

Adat Manggarai 

Melakukan penelitian 

mengenai bahasa dan 

ritual-ritual lokal 

orang Manggarai 

- Menyusun 

kamus bahasa 

Manggarai 

- Menerbitkan 

seri buku 

ritual adat 

lokal orang 

Manggarai 

Menyempurnakan 

dan memperluas 

kamus dan seri 

buku ritual adat 

orang Manggarai 
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 Masalah-

masalah Sosial 

Kontemporer 

Manggarai 

Melakukan penelitian 

beberapa aspek 

masalah sosial di 

dalam masyarakat 

Manggarai 

- Menemukan 

model 

pemecahan 

masalah 

kontemporer 

masalah 

orang 

Manggarai 

- Menemukan 

teori baru 

berkaitan 

dengan 

fenomena 

yang ada 

- Penyempurnaan 

model 

pemecahan 

masalah 

kontemporer 

masalah orang 

Manggarai  

- Menemukan 

teori baru 

berkaitan 

dengan 

fenomena yang 

ada 



Page | 50  
 

 

4.8 Road Map Bidang Kesehatan 

4.8.1 Bidang Pendidikan Kesehatan 

 

Aspek Cluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target 
 

Terpetakanya inovasi 

di bidang pendidikan 

kesehatan 

Tersedianya inovasi 

di bidang pendidikan 

kesehatan 

 

Sasaran 
 

Peningkatan kualitas 

pendidikan kesehatan. 

Penggunaan model 

dan kerangka inovatif 

dalam upaya 

peningkatan mutu 

pendidikan kesehatan 
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Program Kurikulum 

dan evaluasi 

Pembelajaran 

Melakukan penelitian 

guna meningkatkan 

inovasi berkaitan 

dengan kurikulum, 

model pembelajaran, 

media, bahan ajar dan 

evaluasi pembelajaran 

Menemukan model 

dan kerangka inovatif 

berkaitan dengan 

kurikulum, model 

pembelajaran, media, 

bahan ajar dan 

evaluasi 

pembelajaran 

 

 
Pola 

kepemimpinan

,managemen, 

tata kelola, 

pemberian 

Melakuakan 

penelitian guna 

menemukan 

masalah-masalah 

berkaitan dengan 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

yang berkaitan 

dengan pola 

 



Page | 52  
 

upah, motivasi 

kerja, upaya 

mutu 

pendidikan 

pola 

kepemimpinan 

manajemen, tata 

kelola, 

pemberian upah, 

motivasi kerja, 

upaya mutu 

pendidikan 

kepemimpinan 

manajemen, tata 

kelola, pemberian 

upah, motivasi kerja, 

upaya mutu 

pendidikan 

4.8.2 Bidang Kesehatan masyarakat (Kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, Kesehatan 
Remaja, kesehatan komunitas, dan kesehatan Lansia) 

Aspek Cluster 2019-2024 2025-2029 2030-2034 
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Target Kesehatan 

Keluarga 

Terpetakanya masalah- 

masalah di bidang 

kesehatan keluarga 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

kesehatan keluarga 

 

 
Kesehatan 

ibu dan anak 

Terpetakanya masalah- 

masalah di bidang 

kesehatan ibu dan anak 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

kesehatan ibu dan 

anak 
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Kesehatan 

Remaja 

Terpetakanya masalah- 

masalah di bidang 

kesehatan remaja 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

kesehatan remaja 

 

 
Kesehatan 

komunitas 

Terpetakanya masalah- 

masalah di bidang 

kesehatan komunitas 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

kesehatan komunitas 
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Medikal 

bedah 

Terpetakanya masalah- 

masalah di bidang 

medikal bedah 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang medikal 

bedah 

 

 
Kesehatan 

Lansia 

Terpetakanya masalah- 

masalah di bidang 

kesehatan lansia 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dalam bidang 

kesehatan lansia 
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Sasaran Kesehatan 

keluarga 

Terpecahkanya 

permasalahan bidang 

kesehatan keluarga 

Terimplementasinya 

model dan kerangka 

pemecahan masalah 

kesehatan keluarga 

 

 
Kesehatan ibu 

dan anak 

Terpecahkanya 

permasalahan bidang 

kesehatan ibu dan anak 

Terimplementasinya 

model dan kerangka 

pemecahan masalah 

kesehatan ibu dan 

anak 
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Kesehatan 

Remaja 

Terpecahkanya 

permasalahan bidang 

kesehatan remaja 

Terimplementasinya 

model dan kerangka 

pemecahan masalah 

kesehatan remaja 

 

 
Kesehatan 

komunitas 

Terpecahkanya 

permasalahan bidang 

kesehatan komunitas 

Terimplementasinya 

model dan kerangka 

pemecahan masalah 

kesehatan komunitas 

 

 
Kesehatan 

lansia 

Terpecahkanya 

permasalahan bidang 

kesehatan lansia 

Terimplementasinya 

model dan kerangka 

pemecahan masalah 

kesehatan lansia 
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Rencana 

Program 

Kesehatan 

keluarga 

Mengkaji dan 
melakukan penelitian 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 

keluarga 

Melakukan penelitian 

terapan tentang 

persoalan seputar 

kesehatan keluarga 

 

 Kesehatan 

ibu dan anak 

Mengkaji dan 

melakukan penelitian 

tentang persoalan 

seputar kesehatan ibu 

dan anak 

Melakukan 

penelitian terapan 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 

ibu dan anak 

 

 Kesehatan 

Remaja 

Mengkaji dan 

melakukan penelitian 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 

Melakukan 

penelitian terapan 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 
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remaja remaja 

 Kesehatan 

komunitas 

Mengkaji dan 

melakukan penelitian 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 

komunitas 

Melakukan 

penelitian terapan 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 

komunitas 

 

 Kesehatan 

lansia 

Mengkaji dan 

melakukan penelitian 

tentang persoalan 

seputar kesehatan lansia 

Melakukan 

penelitian terapan 

tentang persoalan 

seputar kesehatan 

lansia 
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4.8.3 Bidang manajemen pelayanan kesehatan 

Aspek Cluster 
2019-2024 2025-2029 2030-2034 

Target  Terpetakanya masalah-

masalah di di bidang 

manajemen pelayanan 

kesehatan terhadap 

masyarakat 

Menemukan model 

dan kerangka 

pemecahan masalah 

dibidang manajemen 

pelayanan kesehatan 

terhadap masyarakat 

 

Sasaran 

rogram 

Kebijakan, 

peraturan, 

dan 

Aneka 

program 

manajemen 

pelayanan 

kesehatan 

Terpecahkanya 

permasalahan bidang 

manajemen pelayanan 

kesehatan terhadap 

masyarakat  

 

Mengkaji dan melakukan 

Terimplementasinya 

model dan kerangka 

pemecahan masalah 

dibidang manajemen 

pelayanan kesehatan 

 

Melakukan penelitian 
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penelitian tentang 

persoalan seputar 

kebijakan, peraturan, dan 

aneka program 

manajemen pelayanan 

kesehatan 

terapan tentang 

persoalan seputar 

kebijakan, peraturan, 

dan aneka program 

manajemen pelayanan 

kesehatan 

 
Pelaksanaan 

dan evaluasi 

manajemen 

pelayanan 

kesehatan 

Mengkaji dan melakukan 

penelitian tentang 

persoalan seputar 

pelaksanaan dan evaluasi 

manajemen pelayanan 

kesehatan 

Melakukan penelitian 

terapan tentang 

persoalan 

seputar pelaksanaan 

dan evaluasi 

manajemen 

pelayanan kesehatan 

 

 
Pola 

kepemimpinan

,tatakelola, 

pemberian 

upah, motivasi 

Mengkaji dan melakukan 

penelitian tentang 

persoalan seputar pola 

kepemimpinan, tatakelola, 

pemberian upah, motivasi 

Melakukan penelitian 

terapan tentang 

persoalan seputar pola 

kepemimpinan, 

tatakelola, 
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kerja dan 

upaya mutu 

manajemen 

pelayanan 

kesehatan 

kerja dan upaya mutu 

manajemen pelayanan 

kesehatan 

pemberian upah, 

motivasi kerja dan 

upaya mutu 

manajemen pelayanan 

kesehatan 
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BAB V 

PELAKSANAAN RIP UNIT KERJA 

5.1 Pelaksanaan RIP  

Dilihat dari pelaku, Rencana Induk Penelitian ini akan 

dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika Universitas 

Katolik Indonesia Santu Paulus dengan pelaksanaannya diatur 

menurut pentahapan waktu RIP ini yakni ditetapkan menurut 

empat periode utama yang masing-masing periode yakni: 

o Periode I: tahun 2019-2024 

o Periode II: tahun 2025-2029 

o Periode III: tahun 2030-2034 

o Peride IV: tahun 2035-2039 
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5.2 Estimasi Dana 

No 
Sumber 

Dana 
Periode I Periode II Periode III Periode IV 

Jumlah* 

  Rp Keg Rp Keg Rp Keg Rp Keg 

1 

Yayasan 

Santu 

Paulus 

1,5 150 2,5 200 4,5 350 6,5 550 15 1350 

2 DIKTI 2 100 4 200 6 300 8 400 20 700 

3 
Instansi 

Lain 
1 100 2 150 3 200 4 250 10 700 

Jumlah 4,5 350 8,5 550 13,5 850 18,5 1200 45 2750 

*Dalam Miliar Rupiah 

5.3 Perolehan Penelitian 

Bidang No 
Rencana Kegiatan/Program Dasar Target Capaian Tahun 

Uraian Unit 2016 2017 2018 2019 2020 

Penelitian 1 Pemberdayaan Dosen       



Page | 65  
 

 

 

berkualifikasi doktor 

sebagai pengembang 

kelompok peneliti. 

Jumlah Dosen 

Berkualifikasi S3 
Jlm 9 13 15 20 30 

2 

Pembentukan/pengembang

an kelompok peneliti 

(Research group) yang 

berbasis kajian 

Jlm 6 7 8 9 10 

3 

Mengembangkan 

penelitian bertaraf  

nasional, internasional 

berbasis kearifan local 
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Jml. proposal penelitian Jml 38 45 55 68 75 

Jml. proposal PkM Jml 48 56 62 73 87 

4 
Mendorong peneliti untuk 

memeroleh HKI 
Jml 0 1 3 6 7 

5 

Meningkatkan kerjasama 

penelitian dengan lembaga 

nasional dan internasional. 

Jml 10 15 18 24 30 

6 

Mendorong pengembangan 

jurnal untuk memublikasi 

hasil penelitian baik cetak 

maupun elektronik di level 

nasional dan internasional. 

Jml 2 3 5 7 9 

7 Meningkatkan jenis hibah Jml 5 6 8 12 13 
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kompetisi untuk 

meningkatkan budaya 

meneliti dan menulis karya 

ilmiah. 

8 

Meningkatkan relevansi 

penelitian dengan kualitas 

pembelajaran dan 

kebutuhan masyarakat. 

% 65 70 75 85 95 

9 
Meningkatkan jumlah 

pusat studi/pusat kajian 
Jml 4 5 6 7 8 

10 

Mengembangkan 

“Interdiciplinary 

Research” 

% 30 35 55 65 95 
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BAB VI 

PENUTUP 

Demikianlah Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus disusun sebagai 

pedoman dan arah kebijakan bagi Universitas Katolik 

Indonesia Santu Paulus dalam penyelenggaraan dharma 

penelitian tahun 2019-2039. Pedoman ini selanjutkan akan 

diberlakukan terhitung sejak ditetapkan oleh Senat Perguruan 

Tinggi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng 

Tentang Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 2019-2039 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus. Semoga dengan 

adanya RIP ini Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus 

LPPM, para dosen, mahasiswa dan civitas akademika 

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus memiliki 

pedoman dan arah yang jelas.  

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dan mendukung 

tersusunnya RIP ini. Secara khusus terima kasih dihaturkan 

kepada Senat Dosen Perguruan Tinggi Universitas Katolik 
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Indonesia Santu Paulus dan Yayasan Pendidikan Santu 

Paulus.  

 


