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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan perkenan-Nya 
Dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPPKM) 
Politeknik Baubau ini dapat diterbitkan. Dokumen RIPPKM ini merupakan arah dan acuan 
untuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian di Politeknik Baubau. 

Dokumen RIPPKM ini mengusung semangat yang sejalan dengan visi Politeknik 
Baubau untuk “Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma Perguruan Tinggi Untuk 
Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif”. Secara umum RIPPKM 
disusun dengan proses dan pendekatan bottom up yang dimulai dengan identifikasi 
pencapaian kompetensi mahasiswa dan kebutuhan dosen disamping mempertimbangkan 
trend IPTEK program studi. Selanjutnya dengan cara yang cerdas memilih topik/tema 
yang khas/unik agar mampu bersaing pada tingkatan nasional dan internasional. 
Diharapkan output dari riset dan pengabdian yang dilakukan dapat memberikan 
kontribusi tidak hanya kepada civitas akademika Politeknik tapi juga kepada bangsa, 
negara, peradaban dunia, dan kemanusiaan. 

Lebih jauh, buku ini dimaksudkan untuk membantu para pengelola, para pengusul, 
reviewer dan pihak pimpinan dalam menetapkan dan melaksanakan kegiatan riset yang 
diselenggarakan oleh Politeknik Baubau. Didalam RIPPKM ini dijelaskan tentang visi dan 
misi penelitian dan pengabdian, langkah strategis untuk pencapaian sasarannya, serta 
indikator kinerja utama dalam penelitian dan pengabdian. Kami berharap agar dokumen 
ini dapat dipedomani oleh pengelola, para pengusul, reviewer dan pihak terkait agar 
upaya meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik 
Baubau dapat tercapai. 
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I. PENDAHULUAN 
 
 
 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban 
bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga 
perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang 
mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEKS serta mampu 
membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dosen dan mahasiswa 
Politeknik diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk berupa teknologi 
yang bermanfaat bagi masyarakat dan berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual 
guna meningkatkan harkat dan martabat bangsa. 

Dalam perjalanananya, Politeknik Baubau telah mengalami banyak perkembangan 
dan perubahan di berbagai sisi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri melalui 
program yang dijalankan dengan melibatkan seluruh civitas akademika. Program yang 
dijalankan tidak hanya meliputi pengembangan pendidikan, akan tetapi harus mencakup 
kegiatan penelitian dan pengabdian yang nantinya menghasilkan produk atau inovasi 
tepat guna yang dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. 

Politeknik Baubau mempunyai visi “Terselenggaranya Layanan Prima Tridharma 
Perguruan Tinggi Untuk Menghasilkan Lulusan Vokasional Yang Unggul dan Kompetitif”. Dalam 
upaya mencapai visi dan misi Politeknik Baubau sebagaimana telah dituliskan pada Bab 
sebelumnya maka implementasi dan penjabarannya mengacu pada tri dharma 
perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat. Mengingat besarnya peran kegiatan penelitian dan pengabdian dalam 
pengelolaan perguruan tinggi maka dibutuhkan sebuah dokumen sebagai acuan utama 
dalam pelaksanaannya. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) 
sebagai unit yang menjalankan tugas dan fungsi pengembangan penelitian dan 
pengabdian menjabarkan dharma tersebut melalui tahapan berkelanjutan kedalam 
dokumen Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPPKM). 

Rencana Induk dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPPKM) ini dibuat dalam jangka 
5 tahun dan mulai berlaku mulai tahun 2022-2027. Dokumen RIPPKM merupakan dasar 
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam upaya pengelolaan dan 
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masa depan dengan 
memperhatikan perkembangan politeknik dan lingkungan strategisnya. 

Dokumen RIPPKM disusun berdasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar dan 
kebijakan yang meliputi; Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau, Rencana 
Strategis Politeknik Baubau, Keputusan Senat, Kebijakan-Kebijakan Nasional, dan Issu 
Internasional.  

RIPPKM ini akan dijalankan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang 
dihasilkan dari evaluasi diri dan kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat dengan melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam 
pelaksanaannya. Topik penelitian dan pengabdian dalam RIPPKM ini disusun 
berdasarkan pemetaan potensi penelitian dan pengabdian yang ada di Politeknik Baubau 
dalam 5 (lima) tahun terakhir serta proyeksi arah kebijakan penelitian dan pengabdian 
hingga 20 (dua puluh) tahun yang akan datang. 

Payung utama dalam RIPPKM Politeknik Baubau berorientasi pada “Peningkatan 
Kesehatan, Keselamatan, Kesejahteraan, Ekonomi, Manajemen, dan Kehidupan Masyarakat 
yang lestari berbasis Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) ditunjang oleh Teknologi 
Maju”. Oleh karena itu seluruh topik dan tema penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan 
harus menyesuaikan dengan arahan tersebut. Adapun fokus pengembangan penelitian untuk 
mendukung payung penelitian tersebut tertuang dalam 2 garis besar, yakni: 

1. Peningkatan kualitas kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dengan dukungan 
teknologi mutakhir berbasis IDUKA dalam mendukung program strategis 
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nasional; 
2. Pengembangan ekonomi dan manajemen pada IDUKA dengan dukungan teknologi 

mutakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Periode I 
(2022-
2027)

Reformulasi 
untuk 
menjadi 
Perguruan 
Tinggi 
Vokasi yang 
Unggul dan 
Kompetitif di 
Kota Baubau

Periode II 
(2027-
2032)

Menjadi 
Perguruan 
Tinggi 
Vokasi 
yang 
Unggul dan 
Kompetitif 
di Kawasan 
Baubau 
dan 
Sekitarnya

Periode 
III (2032-
2037)

Menjadi 
Perguruan 
Tinggi 
Vokasi 
yang 
Unggul 
dan 
Kompetitif 
di Provinsi 
Sulawesi 
Tenggara

Periode IV 
(2037-2042)

Menjadi 
Perguruan 
Tinggi Vokasi 
yang Unggul 
dan 
Kompetitif di 
Kawasan 
Timur 
Indonesia

II. LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
 
 

 
2.1. Dasar Hukum Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Landasan hukum dari pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di 
Politeknik Baubau meliputi; 

1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional; 
2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
4) Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 14 Desember 2011, dan terakhir diubah dengan 

Akta Notaris 04 Nomor tanggal 4 April 2016 dan disahkan oleh Menteri Hukum 
dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06.0001962; 

5) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 478/KPT/I/2017 tentang Izin 
Penggabungan Akademi Kebidanan YKN dan Akademi Tenaga Kesehatan Baubau 
menjadi Politeknik Baubau; 

6) Peraturan Yayasan No 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Statuta 
Politeknik Baubau; 

7) Peraturan Yayasan No 02 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Politeknik Baubau; 

8) Peraturan Yayasan No 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pengembangan 
Politeknik Baubau; 

9) Peraturan Yayasan No 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Politeknik 
Baubau;  

10) Peraturan Yayasan No 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Operasional Politeknik 
Baubau; 

11) Keputusan Ketua Yayasan Kesehatan Nasional Baubau No. 248/YKN/X/2022 
tentang Pengesahan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik 
Baubau.  

2.2. Miles Stone dan Tahapan Pengembangan Politeknik Baubau 
Berdasarkan arah pengembangan yang dituliskan pada dokumen Rencana Induk 

Pengembangan Politeknik Baubau, maka terdapat 4 periode pengembangan yang akan 
dilalui. Oleh karena itu, maka pelaksanaan setiap dharma harus mengacu pada tonggak-
tonggak capaian yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada gambar 1 berikut ini; 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1; Tahap Pencapaian dari Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau 
 
Pada setiap tahap atau periode inilah nantinya akan disusun dokumen Rencana 
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Strategis atau Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
2.3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) merupakan sebuah unit 
kerja dalam bentuk pusat di Politeknik Baubau yang memiliki peran penting dalam 
melaksanakan dua bagian dari tri dharma yakni penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. Karena petingnya tugas tersebut, maka kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat telah diatur standarnya yang meliputi hasil, isi, proses, pelaksana, sarana 
prasarana, pengelolaan serta pembiayaanya melalui SPMI Politeknik Baubau. Untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan, maka keseluruhan pelaksanaan kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara profesional dengan prinsip'prinsip 
akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu internal Politeknik 
Baubau. 

Kegiatan utama di PPPM adalah mengelola manajemen dan administrasi serta 
kegiatan penunjang lain terkait perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pemeriksaan 
hasil penelitian dan proses publikasi hasil penelitian. Terkait dengan tugas tersebut, PPPM 
berkewajiban menyelaraskan visinya dengan visi dan misi institusi, utamanya dalam kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu dirumuskanlah visi misi 
PPPM Politeknik Baubau sebagai berikut; 

Visi PPPM adalah : “Menjadi Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Unggul 
Berbasis Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja Pada Tahun 2042”. Dalam upaya 
merealisasikan visi ini, maka disusun misi sebagai berikut; 

1) Penciptaan budaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
IDUKA; 

2) Pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat pada IDUKA; 

3) Peningkatan kompetensi dan kemampuan publikasi hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh PPPM adalah; 
1) Menumbuhkan minat dosen dan mahasiswa dibidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat di IDUKA; 
2) Meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui pelatihan terkait 

penelitian dan pengabdian masyarakat pada IDUKA serta ikut berkompetisi secara 
nasional; 

3) Mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian 
kepada IDUKA dan masyarakat luas melalui jurnal ilmiah; 

4) Meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Intelektual bagi dosen dan mahasiswa. 
2.4. Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2015-2045 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2015-2045 disusun untuk menyelaraskan 
kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang dirancang dengan pendekatan holistik, lintas institusi, 
lintas ranah dan berdasarkan topik riset. Visi RIRN 2015-2045 adalah "Indonesia 2045 
Berdaya Saing dan Berdaulat Berbasis Riset". "Indonesia 2045 Berdaya Saing" 
mengandung makna bahwa riset menjadi motor utama untuk menghasilkan invensi dan 
inovasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan daya saing bangsa. Sedangkan 
"Berdaulat Berbasis Riset" mengandung makna bahwa RIRN menjadi titik awal 
membentuk Indonesia yang mandiri secara sosial ekonomi melalui penguasaan dan 
keunggulan kompetitif iptek yang tinggi secara global. Untuk mencapai visi di atas, misi 
RIRN 2015-2045 adalah: 

1) Menciptakan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan 
dan teknologi; dan 

2) Menciptakan keunggulan komparatif bangsa secara global berbasis riset. 
RIRN disusun sebagai acuan utama perencanaan sektor riset di skala nasional. 

Seperti telah disinggung di atas, RIRN melengkapi sistem perencanaan nasional yang 
telah ada yang berorientasi pada hasil di setiap Kementerian/Lembaga yang meliputi 



5 
 

KPPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kemenristekdikti. RIRN difokuskan pada aspek riset 
dari keseluruhan proses riset di hulu sampai dengan hilirisasi. 

RIRN merupakan bahan dan acuan perencanaan yang bersifat dinamis dan cair 
sehingga memungkinkan terjadinya perubahan kecil (tahunan) dan besar (5 tahunan), 
untuk mengakomodasi dinamika eksternal terkait perkembangan riset global, maupun 
internal terkait perubahan faktor masukan dan tingkat pencapaian tahapan sebelumnya.  
Dengan demikian, dokumen ini tidak dibatasi pada topik riset yang berorientasi pasar 
atau solusi jangka pendek, tetapi bisa mencakup topik riset fundamental yang ditujukan 
untuk peningkatan tabungan pengetahuan (pool of knowledge) bangsa. Dengan demikian, 
maka penyelenggaraan riset difokuskan pada tujuh bidang, yaitu:  

1) Ketahahan pangan;  
2) Energi, energi baru dan terbarukan;  
3) Kesehatan dan obat;  
4) Transportasi;  
5) Teknologi informasi dan komunikasi (TIK);  
6) Teknologi pertahanan dan keamanan; dan  
7) Material maju. 
Lebih lanjut Kemendikbud Ristek menetapkan sepuluh bidang fokus, masing-

masing dengan 3-5 topik unggulan. Sepuluh bidang fokus ini mendasari pembentukan 
Kelompok Kerja (Pokja), sebagai berikut:  

1) Kemandirian pangan;  
2) Penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; 
3) Pengembangan teknologi kesehatan dan obat; 
4) Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi; 
5) Teknologi informasi dan komunikasi; 
6) Pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan; 
7) Material maju; 
8) Kemaritiman; 
9) Manajemen penanggulangan kebencanaan, dan  
10) Sosial, humaniora, seni, budaya, pendidikan. 

2.5. Tren Perkembangan Teknologi Global serta Proyeksi Dampaknya pada 
Ekonomi Masa Depan 

Berdasarkan hasil kajian dari lembaga penelitian Frost & Sullivan, terdapat 10 
tren global sampai dengan 20 tahun yang akan datang, antara lain:  

1) Connected Living,  
2) Big Data Cloud,  
3) Smart Cities,  
4) Wearable Computing,  
5) Sensorization of Things,  
6) Sharing Economy,  
7) Circular Economy,  
8) 3D Printing,  
9) Resource Nexus, dan  
10) Rise of Personal Robotics.  
Sedangkan menurut McKinsey Global Institute memprediksi dua belas bidang yang 

mempunyai pengaruh besar pada aktifitas ekonomi dunia sampai dengan tahun 2035, 
yaitu:  

1) Mobile Internet,  
2) Automation of knowledge work,  
3) The Internet of Things,  
4) Cloud technology,  
5) Advanced robotics,  
6) Autonomous and nearI autonomous vehicles,  
7) Next Igeneration genomics,  
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8) Energy storage,  
9) 3D printing,  
10) Advanced materials, 
11) Advanced oil and gas exploration and recovery, dan  
12) Renewable energy. 

2.6. Analisis Kondisi Saat Ini 

1.1.1. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Politeknik Baubau saat ini sedang mengembangkan budaya penelitian yang 

mendukung percepatan pencapaian target penelitian yang telah ditetapkan pada 
RIPPKM maupun Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau. Beberapa langkah 
yang dilaksanakan antara lain: 

1) Membangun mekanisme koordinasi pelaksanaan program penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dengan membentuk research group 
berdasarkan program studi yang ada; 

2) Menyediakan dana internal guna mendukung pelaksanaan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat. 

Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang baik, Politeknik Baubau dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan siklus : 

1) Penyusunan proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat 
2) Pelaksanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat 
3) Penyusunan laporan penelitian/pengabdian kepada masyarakat 
4) Desiminasi hasil penelitian/pengabdian kepada masyarakat 

1.1.2. Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Sejalan dengan visi dan misi yang diemban, maka PPPM telah menjalin kerjasama 

dengan beberapa IDUKA antara lain: 
1) Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau 
2) Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) 
3) RSUD Kabupaten Buton 
4) RSUD Kabupaten Buton Selatan 
5) RSUD Kota Baubau 
6) RSUD Labunga Baji 
7) PT. Enseval Putra Megatrading Makassar 
8) PT Rajawali Nusindo Cabang Makassar 
9) PT. Anugerah Argon Medica 
10) PT. Merapi Utama Farma Makassar 
11) PT. Usaha Prima Indotim (Distributor Obat dan Alat Kesehatan) 

1.1.3. Potensi Sumber Daya Manusia dan Program Studi 
Sumber daya manusia Politeknik Baubau merupakan potensi utama yang dimiliki 

dan siap untuk digali. Sampai saat ini dosen di Politeknik berjumlah 63 orang dengan 
distribusi 1 orang berpendidikan S3 (2%) dan 62 orang berpendidikan S2 (98%). 
Dengan sumberdaya ini potensi penelitian dan pengabdian yang berkualitas terbuka 
lebar. Adapun jabatan fungsional dosen di Politeknik sampai saat ini meliputi; 26 orang 
lektor,  26 orang asisten ahli, dan 11 orang masih berstatus tenaga pengajar. 

Politeknik Baubau berkomitmen dan berupaya untuk meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia yang dimiliki secara terus menerus. Adapun upaya yang dilakukan 
antara lain menyediakan akses beasiswa lanjut studi dan memberikan pengayaan 
kompetensi melalui kursus, pelatihan, seminar, workshop, bimbingan teknis, dll untuk 
meningkatkan kompetensi dosen sesuai tupoksinya. 

Saat ini Politeknik Baubau membina 6 program studi aktif yang tersebar kedalam 
2 jurusan yakni; 

1) Jurusan Kesehatan 

a) Program Studi Kebidanan 
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b) Program Studi Farmasi 

c) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 

2) Jurusan Ekonomi dan Bisnis 

a) Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional 

b) Program Studi Keuangan Publik 

c) Program Studi Akuntansi Perpajakan 

1.1.4. Potensi Sarana dan Prasarana 
Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian dan pengabdian yang berkualitas, 

maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus didukung oleh 
sarana dan prasarana yang memadai. Politeknik Baubau dengan basis pendidikan vokasi 
memiliki sarana dan prasarana pendukung penelitian dan pengabdian yang terintegrasi 
dengan kegiatan pendidikan berupa laboratorium dengan alat dan bahan yang cukup, 
didukung teknisi dan laboran yang kompeten. Laboratorium yang dimaksud antara lain; 
kelompok laboratorium kebidanan, kelompok laboratorium rekam medis, kelompok 
laboratorium farmasi, kelompok laboratorium manajemen pemasaran internasional, 
kelompok laboratorium akuntansi public, serta kelompok laboratorium akuntansi 
perpajakan. 

Saat ini Politeknik Baubau sedang mengembangkan dan menambah segmen atau 
bagian-bagian dari kelompok laboratorium yang dimiliki agar mampu mendukung fungsi 
penelitian dan pengabdian yang dilakukan. Selain itu kegiatan penelitian dan pengabdian 
juga ditopang oleh perpustakaan induk dan perpustakaan program studi. 

1.1.5. Analisis SWOT 
Dalam rangka meningkatkan nilai evaluasi diri PPPM, maka dipandang perlu 

melakukan analisis terhadap kondisi masa kini untuk meramal keadaan di masa depan. 
Dari kondisi internal maupun eksternal dapat dianalisis faktor-faktor yang menjadi 
kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman 
(Threat) dalam menjalankan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada mayarakat. 
Analisis SWOT dapat dijadikan sebagai dasar untuk merancang strategi dan Langkah-
langkah antisipasi dari kegiatan penelitian dan  pengabdian kepada masyarakat. 

Faktor internal yang direpresentasikan oleh kekuatan dan kelemahan yang 
mempengaruhi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh PPPM Politeknik 
Baubau mencakup: 

1.1.5.1. Strength (Kekuatan) 
1) Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 dan S2 yang merupakan kekuatan 

utama untuk mengembangkan mutu penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat; 

2) Sarana prasarana laboratorium yang memadai dan terus dikembangkan sesuai 
kebutuhan merupakan upaya Politeknik dalam upaya mencapai dan 
meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat; 

3) Adanya payung penelitian yang mengacu pada isu strategis nasional yang 
ditopang oleh kebijakan internal sebagai pandu dan rambu-rambu dalam 
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

4) Telah memiliki kerjasama dengan IDUKA untuk kegiatan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat;  

5) Memiliki agenda tetap penyelenggaraan publikasi melalui jurnal ilmiah; 
6) Tersedia dana internal untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 
7) mendapatkan dana penelitian dari sumber eksternal 
8) Pelatihan pendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang rutin 

dilakukan. 

1.1.5.2. Weakness (Kelemahan) 
1) Iklim dan budaya penelitian yang ideal belum terbentuk; 
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2) Tema penelitian masih parsial;  
3) Beban dosen terhadap kewajiban pengajaran masih sangat tinggi, sehingga 

waktu yang digunakan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
sangat kurang; 

4) Masih ada sarana dan prasarana laboratorium penunjang penelitian dan 
pengabdian yang belum terpenuhi; 

5) Keaktifan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian belum optimal; 
6) Kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional 

dan internasional masih rendah; 
7) Output penelitian berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi dan 

HKI masih rendah; 
8) Kerjasama penelitian dan pengabdian dengan IDUKA masih belum optimal 
Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi penurunan atau peningkatan 

pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Baubau antara 
lain: 

1.1.5.3. Opportunity (Peluang) 
1) Beberapa dosen lulusan S3 yang baru menyelesaikan studi doctoral; 
2) Potensi kerjasama dengan IDUKA sangat tinggi; 
3) Semakin banyaknya potensi pendanaan dan pengguna output/outcome 

penelitian; 
4) Terbitnya jurnal ilmiah berkala dan seminar ilmiah yag digendakan untuk 

dikelola sendiri; 
5) Kesempatan memperoleh dana penelitian dari lembaga lain cukup tinggi. 

1.1.5.4. Threats (Ancaman) 
1) Kualitas sumber daya manusia diperguruan tinggi lain semakin meningkat, 

sehingga kompetisi mendapatkan hibah penelitian semakin ketat; 
2) Lamanya waktu pengurusan HKI mengakibatkan semangat para peneliti untuk 

mengembangkan penelitiannya berkurang; 
3) Perkembangan terkini IDUKA dan pasar global membutuhkan riset-riset 

berkualitas. 
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III. GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 

 
 
 

3.1. Penetuan Topik Unggulan 
Dengan berlandaskan dokumen Rencana Induk Pengembangan Politeknik 

Baubau, Rencana Strategis dan Rencana Operasional Politeknik Baubau, dengan 
memperhatikan isu nasonal yang terdapat pada RIRN tahun 2015-2045 serta 
mempertimbangkan tren perkembangan teknologi global dan dampaknya terhadap 
ekonomi yang dipadukan dengan analisa SWOT yang dilakukan, maka dirumuskanlah 
dua buah payung penelitian dan pengabdian unggulan Politeknik Baubau untuk 
periode tahun 2022-2027, yaitu: 

1) Peningkatan kualitas kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dengan dukungan 
teknologi mutakhir berbasis IDUKA dalam mendukung program strategis 
nasional; 

2) Pengembangan ekonomi dan manajemen pada IDUKA dengan dukungan teknologi 
mutakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dari masing-masing payung penelitian tersebut, selanjutnya dilakukan analisis 
menggunakan tools open knowledge maps pada basis program studi yang dibina, 
sehingga diperoleh hasil pemetaan riset sebagai berikut; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2; Pemetaan Riset Kebidanan  Gambar 3; Pemetaan Riset Farmasi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4; Pemetaan Riset RMIK          Gambar 5; Pemetaan Riset Manaj Pemasaran Int 
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Gambar 6; Pemetaan Riset Keuangan Publik     Gbr 7; Pemetaan Riset Akuntansi Perpajakan 

 
Pada tahap berikutnya, hasil-hasil pemetaan tersebut diturunkan menjadi 

beberapa topik penelitian unggulan yang akan dideduksi kedalam framework dan 
roadmap penelitian masing-masing program studi. Adapun bidang dari payung 
penelitian unggulan di atas adalah: 

1) Peningkatan kualitas kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dengan dukungan 
teknologi mutakhir berbasis IDUKA dalam mendukung program strategis 
nasional dengan cara; 
a. Pengembangan teknologi terapan kebidanan berupa software dan/atau 

hardware untuk asuhan dan/atau layanan kebidanan termasuk antisipasi 
ancaman Covid-19 di IDUKA 

b. Pengembangan teknologi terapan farmasi berupa software dan/atau 
hardware yang dapat dimanfaatkan toko obat, perdagangan besar farmasi, 
puskesmas, rumah sakit, dan industri termasuk juga untuk antisipasi 
ancaman Covid-19 di IDUKA 

c. Pengembangan teknologi terapan layanan rekam medis dan informasi 
kesehatan berupa software dan/atau hardware terkait klasifikasi klinis, 
kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis 
yang ekonomis dan terjangkau sesuai kebutuhan IDUKA 

2) Pengembangan ekonomi dan manajemen pada IDUKA dengan dukungan 
teknologi mutakhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui; 
a. Pengembangan teknologi terapan pemasaran internasional berupa software 

dan/atau hardware e-marketing, digital marketing, maupun virtual marketing 
di IDUKA 

b. Pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau hardware 
akuntansi perpajakan di IDUKA 

c. Pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau hardware 
public finance di IDUKA 

3.2. Framework dan Roadmap Penelitian Unggulan 
Guna mengatur arah perjalanan kegiatan penelitian pada masing'masing bidang 

unggulan, maka pada setiap bidang perlu ditetapkan framework serta roadmap sebagai 
acuan dalam pelaksanaan penelitian yang akan dijalankan. Framework memperlihatkan 
komponen serta keterkaitannya dalam mendukung target akhir (goal) dari 
masing'masing sub topik (project). Sedangkan roadmap menjabarkan kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada masing masing sub topik unggulan terkait dengan tahun dan fase 
pelaksanaannya. Adapun cakupan penelitian unggulan adalah sekurang-kurangnya 
70% dari seluruh penelitian yang dilakukan di Politeknik maupun Program Studi. 
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3.2.1 Pengembangan teknologi terapan kebidanan berupa software dan/atau 
hardware untuk asuhan dan/atau layanan kebidanan termasuk antisipasi 
ancaman Covid-19 di IDUKA 

3.2.1.1 Dasar Pemikiran 
Perkembangan pelayanan kebidanan sangat dipengaruhi dengan kemajuan 

pelayanan obstetri dan ginekologi. Bidan sebagai profesi yang terus berkembang, harus 
senantiasa mempertahankan profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus 
dimiliki oleh seorang profesional (kompetensi profesional). Bidan profesional yang 
dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (midwifery skills), sosial-budaya untuk 
menganalisa, melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi 
untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga dan masyarakat. Tantangan 
pelayanan kebidanan saat ini menjadi semakin kompleks terlebih dengan hadirnya 
pandemic covid-19 yang menekan seluruh sisi kehidupan manusia. Walaupun hal ini 
menjadi problem serius dalam pelayanan kebidanan, namun dibalik itu memberi peluang 
dan kesempatan bagi dosen dan mahasiswa kebidanan untuk meneliti dan 
menghadirkan software maupun hardware penunjang pelayanan kebidanan sebagai 
salah satu solusi kreatif dimasa pandemic.  

3.2.1.2 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua aspek yang terkait dengan asuhan 

kebidanan sebagai kompetensi utama dalam ilmu kebidanan. Oleh karena itu penciptaan 
software atau hardware pelayanan kebidanan harus berkaitan langsung dengan asuhan 
kebidanan termasuk didalamnya upaya antisipasi ancaman Covid-19 di IDUKA.  

3.2.1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan teknologi terapan kebidanan 

berupa software dan/atau hardware yang dapat dimanfaatkan untuk asuhan dan/atau 
layanan kebidanan termasuk dalam upaya antisipasi ancaman Covid-19 di IDUKA 

3.2.1.4 Framework 
Secara umum kerangka kerja (framework) penelitian pengembangan teknologi 

terapan kebidanan berupa software dan/atau hardware untuk asuhan atau layanan 
kebidanan termasuk antisipasi ancaman Covid-19 di IDUKA dapat digambarkan sebagai 
berikut: 
 
 
 
App/Tools 
 
 
 
 
 
Supporting 
 

 
 
 
 
 

Field Research 
 

Gambar 8; Framework penelitian unggulan pengembangan teknologi terapan kebidanan 
berupa software dan/atau hardware asuhan dan/atau layanan kebidanan  
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Tahap I 
(2022-2023)
Identifikasi 
kebutuhan, 
Analisis 
kebutuhan 
pengguna, 
Riset pasar, 
Permodelan, 
Internalisasi 
fitur

Tahap II (2024)
Planning, 
Efisiensi sumber 
daya, 
Perancangan, 
Penyusunan 
algoritma

Tahap III (2025)
Desain, 
Penyempurnaan 
model, 
Programming, 
Pembuatan 
flowchart, 
Penciptaan 
prototype

Tahap IV (2026)
Dokumentasi 
Testing/uji coba, 
validasi, uji fungsi 
dan kepuasan 
pengguna, 
penyempurnaan

Tahap V (2027)

Pengembangan 
produk, 
Pengembangan 
teknologi, 
Pengenalan 
produk, 
Komersialisasi

3.2.1.5 Roadmap 
Dalam pelaksanaannya, framework penelitian yang ditunjukkan gambar 8 

diterjemahkan dalam detil waktu pelaksanaan pada roadmap melalui gambar 9 berikut 
ini; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9; Roadmap pengembangan teknologi terapan kebidanan berupa software 
dan/atau hardware asuhan  dan/atau layanan kebidanan termasuk untuk antisipasi 

gangguan dan ancaman Covid-19 di IDUKA 
 

3.2.2 Pengembangan teknologi terapan farmasi berupa software dan/atau 
hardware yang dapat dimanfaatkan toko obat, pedagang besar farmasi, 
puskesmas, rumah sakit, dan industri termasuk juga untuk antisipasi 
ancaman Covid-19 di IDUKA  

3.2.2.1 Dasar Pemikiran 
Dengan diperkenalkannya teknologi informasi yang open access, semua jenis 

industri telah mampu merevolusi manajemen data mereka. Berkat manfaat pemrosesan 
informasi otomatis, tugas penting yang berulang sekarang dapat dilakukan dengan 
tingkat akurasi yang tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika diterapkan 
untuk digunakan di industri farmasi, maka akan membantu meningkatkan kinerja 
operasi dan produktivitas, meningkatkan kesehatan pasien menjadi lebih baik, dan 
meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Aplikasi juga dapat membantu 
memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan bahkan mengotomatisasi perhitungan 
keluar-masuknya obat dan perbekalan kesehatan lainnya. Perlu dipahami bahwa 
peralihan layanan manual ke teknologi digital adalah salah satu upaya untuk memberi 
keuntungan dan kepuasan bersama kepada masyarakat dan industri farmasi. Tingginya 
harapan dan kebutuhan para stakeholder farmasi terhadap software maupun hardware 
sekaligus menjadi peluang bagi Politeknik untuk berkonstribusi positif bagi IDUKA dan 
masyarakat luas. 
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3.2.2.2 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas 

dan layanan farmasi di toko obat, pedagang besar farmasi, puskesmas, rumah sakit, dan 
industri termasuk juga untuk antisipasi ancaman Covid-19 di IDUKA.  

3.2.2.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan teknologi terapan berupa 

software dan/atau hardware farmasi yang dapat dimanfaatkan toko obat, pedagang besar 
farmasi, puskesmas, rumah sakit, dan industri termasuk juga untuk antisipasi ancaman 
Covid-19 di IDUKA 

3.2.2.4 Framework 
Garis besar kerangka kerja (framework) penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
 

 
 
 
App/Tools 
 
 
 
 
 
Supporting 
 

 
 
 
 
 

Field Research 
 
 

Gambar 10; Framework penelitian unggulan pengembangan teknologi terapan berupa 
software dan/atau hardware farmasi yang dapat dimanfaatkan toko obat, pedagang besar 

farmasi, puskesmas, rumah sakit, dan industri termasuk juga untuk antisipasi ancaman 
Covid-19 di IDUKA  

 

3.2.2.5 Roadmap 
Agenda pokok dan waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 

roadmap berikut ini; 
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Gambar 11; Roadmap pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau 
hardware farmasi yang dapat dimanfaatkan toko obat, pedagang besar farmasi, 

puskesmas, rumah sakit, dan industri termasuk juga untuk antisipasi ancaman Covid-19 
di IDUKA 

 

3.2.3 Pengembangan teknologi terapan rekam medis dan informasi kesehatan 
berupa software dan/atau hardware terkait klasifikasi klinis, kodifikasi 
penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis yang 
ekonomis dan terjangkau sesuai kebutuhan IDUKA 

3.2.3.1 Dasar Pemikiran 
Data rekam medis pasien merupakan aset yang harus benar-benar dijaga. Oleh 

karena itu, sistem keamanan yang baik sangat dibutuhkan. Salah satu penggunaan 
teknologi informasi (TI) di bidang kesehatan yang menjadi trend dalam pelayanan 
kesehatan secara global adalah rekam medik elektronik (RME). RME sudah banyak 
digunakan di berbagai rumah sakit di dunia sebagai pengganti atau pelengkap rekam 
medik kesehatan berbentuk kertas. 

Secara administratif rekam medis elektronik bermanfaat sebagai gudang 
penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan 
kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Selain itu, penggunaan rekam 
medis elektronik memberikan manfaat bagi petugas dan pemberi pelayanan kesehatan 
dalam mengakses informasi pasien yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan 
keputusan klinis. Pencatatan rekam medis adalah wajib bagi dokter dan dokter gigi yang 
melakukan tindakan medis kepada pasien, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan sehingga tidak ada alasan bagi dokter untuk tidak membuat rekam medik 
tersebut. Rekam medik elektronik merupakan solusi bagi rumah sakit untuk mengatasi 
berbagai masalah yang sering terjadi di rumah sakit seperti tempat penyimpanan yang 
besar, hilangnya rekam medis, pengeluaran data yang dibutuhkan, dan lain-lain. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Medis
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Meski memiliki berbagai manfaat, di Amerika Serikat dan sejumlah negara lain 
penggunaan sistem RME atau Electronic Medical Record (EMR) ini sangat sedikit, hanya 
15-20% dokter yang mengadopsi sistem EMR dan 20-25% dari total rumah sakit yang 
ada, hal ini disebabkan karena penggunaan sistem EMR memerlukan biaya tinggi 
(membutuhkan investasi yang lebih besar daripada RM kertas, untuk perangkat keras 
dan perangkat lunak serta biaya penunjang), kurangnya sertifikasi dan standarisasi, 
kekhawatiran tentang privasi dan adanya kekhawatiran siapa yang akan membiayai 
sistem EMR ini. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi Politeknik untuk 
berkonstribusi menciptakan dan menghadirkan software yang lebih efisien, ekonomis 
dan terjangkau dari sisi harga bagi IDUKA. 

3.2.3.2 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas 

dan layanan RMIK meliputi klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan 
lainnya, serta prosedur klinis yang ekonomis dan terjangkau sesuai kebutuhan IDUKA.  

3.2.3.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan teknologi terapan berupa 

software dan/atau hardware terkait layanan rekam medis dan informasi kesehatan 
meliputi klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta 
prosedur klinis yang ekonomis dan terjangkau sesuai kebutuhan IDUKA 

3.2.3.4 Framework 
Garis besar kerangka kerja (framework) penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
 
 
 
 
App/Tools 
 
 
 
 
 
Supporting 
 

 
 
 
 
 

Field Research 
 
 

Gambar 12; Framework penelitian unggulan pengembangan teknologi terapan berupa 
software dan/atau hardware terkait layanan rekam medis dan informasi kesehatan 
meliputi klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta 

prosedur klinis yang ekonomis dan terjangkau sesuai kebutuhan IDUKA  
 

3.2.3.5 Roadmap 
Agenda pokok dan waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 

roadmap berikut ini; 
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Gambar 13; Roadmap pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau 
hardware terkait layanan rekam medis dan informasi kesehatan meliputi klasifikasi 
klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis yang 

ekonomis dan terjangkau sesuai kebutuhan IDUKA 
 

3.2.4 Pengembangan teknologi terapan pemasaran internasional berupa software 
dan/atau hardware e-marketing, digital marketing, maupun virtual marketing di 
IDUKA 

3.2.4.1 Dasar Pemikiran 
Dalam dunia perdagangan, pemasaran merupakan ujung tombak suatu perusahaan 

dalam berkembang dan mewujudkan kinerja dan produktivitas maksimum. Tanpa 
pemasaran yang baik, maka kecil kemungkinan untuk perusahaan bisa mencapai puncak 
keberhasilannya.  

Perkembangan teknologi saat ini telah mendisrupsi komponen marketing mix dari 
cara-cara marketing tradisional menjadi marketing digital. Model digital marketing juga tidak 
berhenti berkembang, dan kini makin banyak variasinya. Mulai dari iklan berbayar, optimasi 
mesin pencari (SEO), email marketing, media sosial, influencer, video marketing, dan banyak 
lagi turunannya. Suburnya teknologi digital, baik hardware maupun software serta hadirnya 
unicorn, provider dan aplikasi pemasaran semakin memperjelas alasan mengapa digital 
marketing wajib diadopsi oleh bisnis di Indonesia sebagai masa depan pemasaran global. 
Hasil-hasil studi pemasaran telah menunjukkan fakta dan proyeksi berupa;  

1) Data real-time semakin diperhatikan berbagai perusahaan sebagai dasar untuk 
mengungguli persaingan. Peran data real-time ini diperkirakan akan semakin 
dominan, disebabkan kemajuan teknologi artificial intelligence, semakin murah 
dan mudah sehingga dapat dimanfaatkan bukan hanya perusahaan besar saja, tapi 
juga bisnis kecil dan menengah. 

2) Pengguna aplikasi mobile akan jauh lebih banyak dari sekarang, dengan frekuensi 
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penggunaan harian yang berlipat pertambahannya. Statistik menunjukkan 
pengguna mobile di Indonesia baru mencapai 67.6% per 2021. Ini angka yang 
masih belum seberapa dibanding negara tetangga, tetapi sudah cukup fantastis 
mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar. Penetrasi ini diperkirakan 
tumbuh cepat bersamaan dengan Generasi Z yang sudah mulai diantisipasi 
pemasar, yang jauh lebih tanggap teknologi dibanding Generasi Millenial. 

3) Makin banyak aplikasi sosial yang mempercepat penyebaran topik konten 
tertentu. Topik viral di dunia online selalu menarik perhatian dan menjadi pusat 
perbincangan banyak orang, karena kemudahannya untuk berbagi. 
Sebuah brand dapat memanfaatkan faktor viral ini secara aktif melalu kanal media 
yang dimilikinya, memanfaatkan keterlibatan pengguna media untuk 
melekatkan brand ke audiens potensial. 

4) Sistem pemesanan dan pembayaran digital via aplikasi mobile makin 
banyak dipergunakan dengan pertimbangan keamanan, kepraktisan, dan 
keuntungan yang ditawarkan ke pengguna sebagai hasil persaingan antar penyedia 
jasa pembayaran. 

5) Data pengguna yang terhimpun melalui digital marketing, dapat dimanfaatkan 
untuk mengoptimalkan konteks pemasaran dengan target tertentu. Misalnya 
mengirim email berisi pengingat tentang barang-barang yang tertinggal di cart, 
menampilkan iklan selaras dengan kata kunci yang paling banyak dicari oleh 
pengunjung, atau menampilkan produk atau merek yang masuk dalam minat 
pengunjung. 

6) Data Webbycentral di 2022 menyebutkan 93% konsumen mengatakan mesin 
pencari (search engine) telah membantu mereka mencari hal-hal baru atau hal-hal 
penting, serta memperluas wawasan mereka. Ini juga merupakan peluang 
bagi brand baru untuk menarik perhatian konsumen potensial. 

Revolusi industri 4.0 juga telah mengakibatkan munculnya ekonomi digital. Ekonomi 
digital secara spesifik mengarah pada pemasaran dan transaksi barang/jasa melalui media 
internet atau lebih di kenal dengan e-commerce. Munculnya ekonomi digital ini menghasilkan 
layanan keunggulan yang inovatif, di antaranya cara transaksi bisnis yang lebih baik, baik 
layanan transfer maupun model bisnisnya, sehingga perusahaan sekarang ini didorong untuk 
bisa menyesuaikan diri agar dapat mendominasi bisnis di masa kini dan masa depan. Ini 
dibuktikan dengan munculnya toko-toko online (baik itu marketplaces maupun platform 
online) yang mulai merajalela di berbagai belahan dunia. Berkembangnya e-commerce akan 
memberi dorongan pada perekonomian wilayah yang lebih merata karena dengan semakin 
besarnya perputaran capital di suatu wilayah akan menyebabkan semakin pesatnya 
pertumbuhan ekonomi, serta transaksi yang lebih mudah selama 24 jam dan kemudahan 
proses pembayaran menyebabkan perputaran capital semakin cepat.  

Fakta-fakta tersebut diatas secara tegas menunjukkan arah penggunaan digital 
marketing bahkan virtual marketing di masa datang. Oleh karena itu menjadi tantangan dan 
peluang bagi Politeknik untuk mulai mempelajari dan menerapkannya mulai saat ini. 

3.2.4.2 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas 

dan layanan pemasaran internasional di IDUKA.  

3.2.4.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan teknologi terapan berupa 

software dan/atau hardware terkait layanan pemasaran internasional seperti e-marketing, 
digital marketing, maupun virtual marketing di IDUKA. 

3.2.4.4 Framework 
Garis besar kerangka kerja (framework) penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 14; Framework penelitian unggulan pengembangan teknologi terapan berupa 
software dan/atau hardware pemasaran internasional seperti e-marketing, digital 

marketing, maupun virtual marketing di IDUKA 
 

3.2.4.5 Roadmap 
Agenda pokok dan waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 

roadmap berikut ini; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15; Roadmap pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau 
hardware pemasaran internasional seperti e-marketing, digital marketing, maupun virtual 

marketing di IDUKA 
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3.2.5 Pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau hardware 
akuntansi perpajakan di IDUKA 

3.2.5.1 Dasar Pemikiran 
Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar warga negara kepada pemerintah, yang 

digunakan untuk kepentingan publik. Warga atau perusahaan yang membayar pajak tidak 
akan mendapat balas jasa secara langsung, sebab pajak digunakan untuk kepentingan umum, 
bukan kepentingan pribadi. Kita ketahui bahwa sistem perpajakan Indonesia mewarisi 
produk Belanda, dimana administrasi lebih dominan ketimbang akuntansi. Administrasi 
perpajakan menekankan bahwa jumlah pajak sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak. 
Akuntansi pajak lebih menekankan asas keadilan, dimana aparat pajak tidak lagi dominan 
dan Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak terhitungnya sesuai dengan 
ketentuan dan asas kepastian hukum (Undang-Undang perpajakan). 

Akuntansi pajak juga makin dibutuhkan dengan tren pergeseran ekonomi kita dari 
konvensional ke digital, yang berarti akan banyak tambahan wajib pajak badan, kelompok, 
maupun perorangan baik usaha yang berwujud maupun usaha digital/virtual. Untuk  
kepentingan ini akuntansi pajak dibutuhkan untuk mengetahui informasi kemampuan 
ekonomis dari setiap wajib pajak, agar penetapan pajak bisa diterapkan secara wajar dan 
adil. Secara umum tujuan pokok akutansi perpajakan adalah : 

1) Perlindungan hak penerimaan negara 
2) Penyusunan strategi serta perencanaan pajak 
3) Menyediakan analisa dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa 

depan 
4) Menerapkan akutansi atas kejadian perpajakan 
5) Mengembalikan kesadaran pembayaran pajak 
6) Salah satu laporan keuangan yang dibutuhkan saat ada investor atau keperluan 

publikasi lainnya 
7) Mendokumentasikan aktivitas perpajakan setiap tahunnya sebagai perbandingan 

untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan 
8) Untuk proses evaluasi 
Untuk bisa menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan, dibutuhkan 

perhitungan akuntansi yang rumit dan harus dilakukan secara teliti. Artinya tidak boleh ada 
kesalahan dalam perhitungan dan kalkulasi yang dilakukan. Oleh karena itu menjadi harapan 
dan kebutuhan mendesak untuk menyediakan software atau hardware sebagai penunjang 
akuntansi perpajakan.  

3.2.5.2 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas 

dan layanan akuntansi perpajakan di IDUKA.  

3.2.5.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan teknologi terapan berupa 

software dan/atau hardware terkait layanan akuntansi perpajakan di IDUKA. 

3.2.5.4 Framework 
Garis besar kerangka kerja (framework) penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
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Gambar 16; Framework penelitian unggulan pengembangan teknologi terapan berupa 
software dan/atau hardware akuntansi perpajakan di IDUKA 

 

3.2.5.5 Roadmap 
Agenda pokok dan waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 

roadmap berikut ini; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17; Roadmap pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau 
hardware akuntansi perpajakan di IDUKA 
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3.2.6 Pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau hardware 
keuangan publik di IDUKA 

3.2.6.1 Dasar Pemikiran 
 Untuk melaksanakan pelayanan publik dan kegiatan pemerintah yang baik, harus 

berlandaskan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel pula. Dalam 
rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, dapat memanfatkan kemajuan 
teknologi yang ada saat ini.  Pemanfaatan teknologi dalam bentuk software akan sangat 
membantu dan mempermudah dalam pengelolaan keuangan negara.  

Meskipun penggunaan aplikasi memberikan manfaat dan kemudahan yang sangat 
banyak bagi penggunannya, tetapi karena banyaknya jumlah aplikasi yang digunakan 
terkadang membuat kita harus melakukan penginputan data yang sama untuk beberapa jenis 
aplikasi. Hal ini cukup menghabiskan waktu dan peluang terjadinya kesalahan dalam 
penginputan data juga cukup tinggi karena masih dilakukan secara manual. Upaya 
meningkatkan keakuratan data dan mengurangi penginputan data yang berulang serta 
memudahkan dalam pengawasannya.  

Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan publik menjadi kebutuhan yang 
sangat penting, baik bagi pemerintah ditingkat pusat hingga pemerintah ditingkat daerah 
bahkan hingga ke tingkat desa. Melalui kemajuan teknologi, dapat diupayakan aplikasi-
aplikasi mutakhir sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perubahan zaman. 

3.2.6.2 Ruang Lingkup  
Ruang lingkup penelitian ini meliputi semua aspek yang terkait dengan aktivitas 

dan layanan keuangan publik di IDUKA.  

3.2.6.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan teknologi terapan berupa 

software dan/atau hardware terkait layanan keuangan publik di IDUKA. 

3.2.6.4 Framework 
Garis besar kerangka kerja (framework) penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 
 
 
 
App/Tools 
 
 
 
 
 
Supporting 
 

 
 
 
 
 

Field Research 
 

Gambar 18; Framework penelitian unggulan pengembangan teknologi terapan berupa 
software dan/atau hardware keuangan publik di IDUKA 

 

3.2.6.5 Roadmap 
Agenda pokok dan waktu pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar 

roadmap berikut ini; 
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Tahap I 
(2022-2023)
Identifikasi 
kebutuhan, 
Analisis 
kebutuhan 
pengguna, 
Riset pasar, 
Permodelan, 
Internalisasi 
fitur

Tahap II (2024)
Planning, 
Organizing, 
Efisiensi sumber 
daya, 
Perancangan, 
Penyusunan 
algoritma

Tahap III (2025)
Desain, 
Penyempurnaan 
model, 
Programming, 
Pembuatan 
flowchart, 
Penciptaan 
prototype

Tahap IV (2026)
Dokumentasi 
Testing/uji coba, 
validasi, uji fungsi 
dan kepuasan 
pengguna, 
penyempurnaan

Tahap V (2027)

Pengembangan 
produk, 
Pengembangan 
teknologi, 
Pengenalan 
produk, 
Komersialisasi

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 19; Roadmap pengembangan teknologi terapan berupa software dan/atau 
hardware keuangan publik di IDUKA 

 
 

3.3. Roadmap Penelitian Pendukung 
Untuk mendukung topik penelitian unggulan Politeknik Baubau, maka dapat 

dilaksanakan penelitian pendukung berdasarkan kompetensi keilmuan yang dimiliki dengan 
mempertimbangkan isu-isu strategis lokal maupun nasional. Cakupan penelitian pendukung 
sebanyak-banyak adalah 30% dari seluruh aktivitas penelitian yang dilakukan di 
Politeknik dan Program Studi. Adapun topik penelitian penunjang yang diperlukan adalah 
sebagai berikut; 

 
Tabel 1; Topik Riset Pendukung 

Program 
Studi 

Isu Strategis Konsep 
Pemikiran 

Topik Riset yang 
Diperlukan 

Kebidanan Perlunya peningkatan pemahaman 
dan penguasaan keterampilan 
tentang kompetensi bidan yang 
terdiri atas 7 dimensi meliputi; (1) 
Etik legal dan keselamatan klien, (2) 
Komunikasi efektif dalam 
kebidanan, (3) Pengembangan diri 
dan profesionalisme bidan, (4) 
Landasan ilmiah praktik kebidanan, 
(5) Keterampilan klinis dalam 
praktik kebidanan, (6) Promosi 
kesehatan dan konseling, dan (7) 
Manajemen dan kepemimpinan 
bidan. 

Perbaikan 
layanan 
kebidanan 
melalui 
internalisasi 
kompetensi 
bidan secara 
utuh dan 
menyeluruh 

Rekayasa teknologi dan 
perumusan konsep baru 
untuk peningkatan dan 
penguasaan 7 (tujuh) 
dimensi kompetensi bidan 
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Farmasi Perlunya peningkatan pemahaman 
dan penguasaan keterampilan 
tentang 6 kompetensi tenaga teknis 
farmasi yang terdiri atas; (1) 
Kompetensi dibidang 
apotek/apotek rumah sakit, (2) 
Kompetensi dibidang toko obat, (3) 
Kompetensi dibidang perdagangan 
besar farmasi, (4) Kompetensi 
dibidang farmasi puskesmas, (5) 
Kompetensi  
bidang industri, dan (6) Kompetensi 
bidang instalasi perbekalan farmasi 

Penguasaan 
dan 
pengembangan 
secara 
paripurna 
kompetensi 
tenaga teknis 
farmasi. 

Rekayasa teknologi dan 
perumusan konsep baru 
yang terkait dengan 6 
kompetensi tenaga teknis 
kefarmasian 

RMIK Perlunya peningkatan pemahaman 
dan penguasaan keterampilan dari 
dimensi kompetensi RMIK meliputi; 
(1) Profesionalisme yang luhur, 
etika dan legal aspek perekam 
medis dan informasi kesehatan, (2) 
Mawas diri dan pengembangan diri 
perekam medis dan informasi 
Kesehatan, (3) Komunikasi efektif 
dalam RMIK, (4) Manajemen data 
dan informasi kesehatan, (5) 
Keterampilan klasifikasi klinis, (6) 
Kodifikasi penyakit dan masalah 
kesehatan lainnya, serta prosedur 
klinis, (6) Aplikasi statistik 
kesehatan, epidemiologi dasar, dan 
biomedik, (7) Manajemen pelayanan 
RMIK 

Penguasaan 
dan 
pengembangan 
secara 
paripurna 
kompetensi 
tenaga RMIK. 

Rekayasa teknologi dan 
perumusan konsep baru 
yang terkait dengan 7 
kompetensi tenaga perekam 
medis dan informasi 
Kesehatan. 

Manajemen 
Pemasaran 
Internasional 

Perlunya peningkatan pemahaman 
dan penguasaan keterampilan 
teknis menyangkut dinamika dan 
fluktuasi transaksi ekonomi, 
keuangan, dan perdagangan 
internasional yang meliputi “ekspor 
dan impor” barang/jasa/asset untuk 
memenuhi kebutuhan/ keinginan/ 
harapan melalui pertukaran untuk 
kepuasan bersama. Dilihat dari 
aspek globalisasi dan kemajuan 
teknologi informasi saat ini dapat 
dikatakan pula bahwa peranan 
pemasaran internasional sangatlah 
penting, karena pada semua tingkat 
kehidupan organisasi/perusahaan 
dan perorangan dan bahkan negara 
terpengaruh secara langsung 
ataupun tidak langsung oleh 
globalisasi dan teknologi informasi. 

Penguasaan 
dan 
pengembangan 
secara 
paripurna 
kompetensi 
pengelola 
teknis 
pemasaran 
internasional. 

Rekayasa teknologi 
informasi dan perumusan 
konsep baru yang terkait 
dengan ekspor dan impor 
barang/jasa/asset serta 
perangkat lain yang 
dibutuhkan 

Keuangan 
Publik 

Perlunya peningkatan pemahaman 
dan penguasaan keterampilan 
teknis terhadap kompetensi 
pengelola keuangan public berupa; 
(1) Konsep dan teori pengeluaran 
negara (public expenditure), (2) 
Sumber-sumber penerimaan negara 
di mana pajak merupakan sumber 

Penguasaan 
dan 
pengembangan 
secara 
paripurna 
kompetensi 
pengelola 
teknis 

Rekayasa teknologi 
informasi dan perumusan 
konsep baru yang terkait 
dengan praktik keuangan 
public  
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penerimaan negara yang terpenting 
(government revenue and taxes), (3) 
Pinjaman negara dan pelunasannya 
(government borrowing and 
indebtedness), (4) Administrasi 
fiskal atau teknik fiskal (fiscal 
administration or technique) yang 
membahas hukum dan tata usaha 
keuangan negara, (5) Perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah 
(intergovernment fiscal 
relationship), (6) Kebijakan fiskal 
(fiscal policy) yang mempelajari 
peranan dan pengaruh keuangan 
negara terhadap pendapatan 
nasional, distribusi pendapatan 
nasional. 

keuangan 
publik. 

Akuntansi 
Perpajakan 

Perlunya peningkatan pemahaman 
dan penguasaan keterampilan 
teknis dari dimensi kompetensi 
akuntan pajak yang meliputi;  
(1) Pajak pertambahan nilai (PPn) 
dan pajak penjualan barang mewah 
(PPnBM), (2) Akuntansi pajak 
penghasilan pasal 21, (3) Akuntansi 
pajak penghasilan pasal 22, (4) 
Akuntansi pajak penghasilan pasal 
23, (5) Akuntansi pajak penghasilan 
pasal 24, (5) Akuntansi pajak 
penghasilan pasal 4(2), (6) 
Akuntansi pajak penghasilan pasal 
25, 28A, 29, dan 31E, (7) Akuntansi 
pajak bumi dan bangunan, (8) 
Akuntansi bea perolehan ha katas 
tanah dan bangunan (BPHTB), (9) 
Akuntansi bea materai, (10) 
Rekonsialiasi fiscal, (11) Akuntansi 
pajak tangguhan 

Penguasaan 
dan 
pengembangan 
secara 
paripurna 
kompetensi 
pengelola 
teknis 
akuntansi 
perpajakan. 

Rekayasa teknologi dan 
perumusan konsep baru 
yang terkait dengan praktik 
akuntansi perpajakan 

 
Perlu dicatat bahwa pendekatan inter dan antar disiplin ilmu dalam penelitian juga 

sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mutu riset disamping memberi muatan tambahan 
pada penelitian unggulan Politeknik. 

3.4. Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat 
Mengingat adanya kesamaan pola dan luaran dari penelitian unggulan yang dilakukan 

maka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibuat dengan pola yang sejenis pula. 
Gambar berikut menjelaskan tentang peta pengabdian yang berlaku untuk semua program 
studi di Politeknik. Tahapan-tahapan kegiatan harus dipedomani dan dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang tertulis dibawah ini; 
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Tahap I 
(2022-2023)
*Sharing 
knowledge 
tentang 
software/ 
hardware
atau konsep 
baru
*Bantuan/ 
Baksos 
terkait 
bidang ilmu

Tahap II (2024)
*Sosialisasi dan 
promosi 
software/ 
hardware atau 
konsep baru
*Bantuan atau 
bakti sosial 
terkait bidang 
ilmu

Tahap III (2025)
*Sosialisasi dan 
promosi software/ 
hardware atau 
konsep baru
*Bantuan atau 
bakti sosial terkait 
bidang ilmu

Tahap IV (2026)
*Penjualan produk 
(software/ 
hardware) dengan 
subsidi
*Bantuan atau 
bakti sosial terkait 
bidang ilmu

Tahap V (2027)

*Penjualan produk 
(software/ 
hardware) dengan 
subsidi

*Bantuan atau 
bakti sosial terkait 
bidang ilmu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 20; Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat di Politeknik Baubau 
.  

3.5. Dukungan Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan utama untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini 

berasal dari internal Politeknik. Disamping itu akan diupayakan perolehan dana dari hasil 
kerjasama dengan IDUKA, serta hibah penelitian dan pengabdian dari pemerintah. Hasil-hasil 
penelitian dan pengabdian selain bermanfaat bagi sivitas akademika juga dapat 
didesiminasikan ke stakeholder untuk diimplementasikan ke IDUKA dan masyarakat luas.  

3.6. Hak Kekayaan Intelektual 
Hasil-hasil penelitian yang berpotensi mendapat pengakuan kekayaan intelektual 

dapat diajukan untuk mendapatkan HAKI. Sedangkan kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat diarahkan pada pengembangan potensi, pemenuhan kebutuhan, dan pemecahan 
masalah di IDUKA dan masyarakat.  
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IV. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA 
 
 

 

 
4.1. Sasaran Strategis Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Merujuk pada Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau, Rencana 
Strategis, dan Rencana Operasional maka dapat dituliskan sasaran mutu kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti tertuang pada tabel 2 berikut ini;  

 
Tabel 2; Sasaran Strategis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Sasaran Strategis Program Strategis Kegiatan 

Mewujudkan penelitian 
dilingkungan industri dan 
dunia usaha 

• Riset di industri, dunia 
usaha, dan dunia kerja; 

• Riset melibatkan 
mahasiswa; 

• Riset kolaboratif dengan 
praktisi di industri, dunia 
usaha, dan dunia kerja; 

• Pemanfaatan hasil riset 
untuk pendidikan dan 
pembelajaran. 

• Pelaksanaan riset di dunia usaha, 
dan dunia kerja; 

• Riset kolaboratif praktisi di 
industri, dunia usaha, dan dunia 
kerja; 

• Penyusunan roadmap penelitian 
setiap program studi; 

• Pelatihan penunjang (metodologi 
riset/anaisis data/teknik penulisan, 
publikasi, dll) untuk kegiatan riset; 

• Monitoring dan evaluasi terhadap 
roadmap penelitian; 

• Monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan penelitian dosen dan 
mahasiswa pada program studi; 

Mewujudkan pengabdian 
kepada masyarakat yang 
terintegrasi dengan 
penelitian 

• Pengabdian dosen di 
industri, dunia usaha, dan 
dunia kerja; 

• Pelibatan mahasiswa dalam 
pengabdian di industri, 
dunia usaha, dan dunia 
kerja  

• Pelaksanaan pengabdian dosen di 
industri, dunia usaha, dan dunia 
kerja; 

• Penyusunan roadmap pengabdian 
kepada masyarakat setiap program 
studi; 

• Monitoring dan evaluasi terhadap 
roadmap pengabdian kepada 
masyarakat; 

• Monitoring dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan pengabdian dosen dan 
mahasiswa pada program studi 

Menciptakan luaran dan 
capaian tridharma yang 
bereputasi nasional dan 
internasional 

• Publikasi dosen dan 
mahasiswa bereputasi 
nasional dan internasional; 

• Program pemanfaatan hasil 
karya (produk/jasa) dosen 
dan mahasiswa bagi 
industri dan dunia usaha; 

• Program peningkatan 
luaran hasil penelitian dan 
pengabdian berupa HKI, 
Teknologi Tepat Guna, dll; 

• Publikasi ilmiah pada jurnal 
bereputasi nasional dan 
internasional; 

• Insentif HKI hasil 
penelitian/pengabdian dosen dan 
mahasiswa; 

• Insentif penerbitan buku hasil 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan dan Renstra Politeknik Baubau 
 

4.2. Pengembangan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat akan terus diupayakan dan dilakukan oleh Politeknik Baubau. Berdasarkan 
Rencana Induk Pengembangan Politeknik Baubau maka program pengembangan yang 
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terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada tabel 3 
berikut; 
 

Tabel 3; Rencana Pengembangan Terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
Rencana Pengembangan Indikator 

Peningkatan prestasi dosen dibidang publikasi 
bereputasi internasional 

Setiap dosen memiliki publikasi ilmiah pada jurnal 
internasional bereputasi setiap tahunnya 

Kerjasama pengembangan laboratorium  Laboratorium program studi berperan sebagai 
lembaga pengujian bagi produk industri, dunia 
usaha, dan dunia kerja 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan dan Renstra Politeknik Baubau 
 

Disamping hal tersebut diatas, program pengembangan dapat dilakukan dengan 
menghadirkan kegiatan yang lain sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan 
fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau mendukung kegiatan yang 
telah ada sebelumnya. 

 
4.3. Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
4.3.1. Sasaran Strategis ; Mewujudkan penelitian dilingkungan industri dan dunia 

usaha 
Uraian indikator kinerja dari sasaran strategis; mewujudkan penelitian 

dilingkungan industri, dunia usaha, dan dunia kerja dijelaskan pada tabel 4 berikut ini;  
 

Tabel 4; Indikator Kinerja Sasaran Strategis; Mewujudkan Penelitian Dilingkungan IDUKA 
Indikator Kinerja Utama Baseline 

2022 
Target Akhir Tahun 

2023 2024 2025 2026 2027 

Minimal 80% riset dosen 
dilaksanakan di industri, dunia 
usaha, dan dunia kerja 

10% 20% 30% 50% 60% 70% 

Setiap riset dosen melibatkan 
minimal 2 orang mahasiswa 

30% 50% 80% 90% 100% 100% 

Minimal 20% riset dosen dilakukan 
secara kolaboratif dengan praktisi 
di industri, dunia usaha, dan dunia 
kerja 

0% 20% 30% 40% 60% 70% 

Tersedia lengkap roadmap 
penelitian pada setiap program 
studi 

10% 50% 80% 100% 100% 100% 

Diselenggarakan pelatihan 
metodologi riset/anaisis 
data/teknik penulisan, dll minimal 1 
kali/semester 

0% 50% 60% 70% 80% 100% 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap roadmap penelitian 
minimal 1 kali/tahun 

0% 50% 70% 90% 100% 100% 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan penelitian dosen dan 
mahasiswa pada program studi 
minimal 1 kali/tahun 

0% 50% 70% 90% 100% 100% 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan, Renstra, dan Renop Politeknik Baubau 

 
4.3.2. Sasaran Strategis; Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat yang 

terintegrasi dengan penelitian 
Uraian indikator kinerja dari sasaran strategis; Mewujudkan pengabdian kepada 

masyarakat yang terintegrasi dengan penelitian dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini; 
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Tabel 5; Indikator Kinerja Sasaran Strategis; Mewujudkan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Yang Terintegrasi Dengan Penelitian 
Indikator Kinerja Utama Baseline 

2022 
Target Akhir Tahun 

2023 2024 2025 2026 2027 

Minimal 80% pengabdian dosen 
dilaksanakan di industri, dunia 
usaha, dan dunia kerja 

0% 30% 40% 50% 60% 70% 

Setiap pengabdian dosen 
melibatkan minimal 2 orang 
mahasiswa 

30% 50% 80% 100% 100% 100% 

Minimal 20% pengabdian dosen 
dilakukan secara kolaboratif 
dengan praktisi di industri, dunia 
usaha, dan dunia kerja 

0% 20% 30% 40% 50% 70% 

Tersedia lengkap roadmap 
pengabdian kepada masyarakat 
pada setiap program studi 

10% 50% 80% 100% 100% 100% 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap roadmap pengabdian 
kepada masyarakat minimal 1 
kali/tahun 

0% 50% 100% 100% 100% 100% 

Dilakukan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan pengabdian dosen dan 
mahasiswa pada program studi 
minimal 1 kali/tahun 

0% 50% 70% 90% 100% 100% 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan, Renstra, dan Renop Politeknik Baubau 

 
4.3.3. Sasaran Strategis ; Menciptakan luaran dan capaian tridharma yang 

bereputasi nasional dan internasional 
Uraian indikator kinerja dari sasaran strategis; Menciptakan luaran dan capaian 

tridharma yang bereputasi nasional dan internasional dijelaskan pada tabel 6 berikut ini; 
 

Tabel 6; Indikator Kinerja Sasaran Strategis; Menciptakan Luaran dan Capaian Tridharma 
Yang Bereputasi Nasional Dan Internasional 

Indikator Kinerja Utama Baseline 
2022 

Target Akhir Tahun 
2023 2024 2025 2026 2027 

Minimal terdapat 2 hasil karya 
(produk/jasa) dosen yang 
dimanfaatkan industri dan dunia 
usaha/prodi/tahun 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Minimal terdapat 3 publikasi dosen 
di jurnal internasional 
bereputasi/prodi/tahun 

0% 50% 60% 70% 80% 90% 

Minimal terdapat 6 publikasi dosen 
di jurnal nasional 
bereputasi/prodi/tahun 

5% 30% 40% 60% 70% 80% 

Minimal terdapat 1 publikasi 
dosen/orang/tahun 

30% 50% 60% 70% 90% 100% 

Terdapat peningkatan karya ilmiah 
dosen yang disitasi/tahun 

10% 50% 80% 70% 80% 90% 

Terdapat minimal 1 buku hasil 
penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat yang 
diterbitkan/prodi/tahun 

0% 30% 40% 50% 70% 90% 

Minimal terdapat 1 publikasi 
mahasiswa di jurnal internasional 

0% 5% 10% 20% 30% 50% 
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bereputasi /prodi/tahun 
Minimal terdapat 6 publikasi 
mahasiswa di jurnal nasional 
bereputasi/prodi/tahun 

0% 5% 10% 20% 30% 50% 

Terdapat peningkatan karya ilmiah 
mahasiswa yang disitasi/tahun 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Minimal terdapat 1 hasil karya 
(produk/jasa) mahasiswa yang 
dimanfaatkan industri dan dunia 
usaha/prodi/tahun 

0% 5% 10% 20% 30% 40% 

Minimal terdapat 6 HKI dari hasil 
penelitian atau pengabdian dosen 
dan mahasiswa yang 
dicatatkan/prodi/tahun 

20% 50% 80% 90% 100% 100% 

Sumber : Rencana Induk Pengembangan, Renstra, dan Renop Politeknik Baubau 
 

Guna mencapai sasaran dari masing-masing riset unggulan agar memenuhi roadmap 
penelitian yang dijalankan, maka sangat diperlukan sinergi antara beberapa komponen 
yang terkait seperti pimpinan Politeknik, pimpinan jurusan, koordinator program studi 
dan grup riset yang ada di masing-masing program studi, serta kebijakan institusi yang 
saling mendukung dan melengkapi satu dengan yang lainnya. Selain itu juga sangat 
diperlukan pengembangan kerjasama dalam penelitian dan pengabdian serta perbaikan 
proses baik manajemen organisasi maupun sistem informasi untuk peningkatan mutu 
luaran dan serapan IPTEK.  
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V. PENUTUP 
 
 
 

Untuk merealisasikan seluruh isi RIPPKM ini, maka civitas akademika Politeknik 
Baubau wajib memedomani dan mengikuti arahan yang telah tersusun didalamnya sehingga 
target pencapaian penelitian dapat terpenuhi sesuai periode yang direncanakan. Ucapan 
terima kasih disampaikan pula kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga  
tersusunnya RIPPKM Politeknik Baubau ini. Semoga segala sumbangsih tersebut bernilai 
pahala disisi Allah SWT. Amin. 
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