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BAB. I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Induk Penelitian 2016 – 2020 merupakan arahan kebijakan dan pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

inovasi teknologi dan penerapannya dalam jangka waktu empat tahun mendatang dengan 

memperhatikan perkembangan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dan lingkungan 

strategisnya. 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian periode tahun 2016 - 2020 dilandaskan pada 

sejumlah kebijakan PPNS, Rencana Induk Pengembangan PPNS, Rencana Strategis PPNS, 

Rencana Akademik, keputusan senat PPNS, kebijakan-kebijakan nasional dan daerah, serta 

Keputusan-keputusan Direktur PPNS.  

Sejalan dengan kebijakan Desentralisasi Penelitian oleh Direktorat Riset dan  

Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi,yang salah satu 

tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, maka 

dipandang perlu untuk membuat Rencana Induk Penelitian yang memberikan keleluasaan 

kepada perguruan tinggi khususnya pada setiap dosen Perguruan Tinggi bersangkutan untuk 

melaksanakan dan mengembangkan penelitiannya. Hal ini tampak dari beberapa kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Kementrian 

Riset dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tertuang pada: 

1. Pedoman Pengelolaan Desentralisasi Penelitian Perguruan Tinggi 

2. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.  

Dalam pedoman (1) disebutkan, bahwa tujuan desentralisasi penelitian adalah : 

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi; 

2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian pada tingkat nasional 

dan internasional. 

3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu. 

4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi. 
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 Selanjutnya, untuk pelaksanaan desentralisasi penelitian, maka dilakukan pembagian 

kewenangan bagi Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kementrian Riset dan 

Pendidikan Tinggi, Kewenangan Perguruan Tinggi dan Kewenangan Kopertis.  

1.2 Kewenangan DRPM : 

1. Menyusun dan menetapkan norma penelitian pada tingkat nasional dalam format Sistem 

Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) 

2. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) 

3. Menetapkan alokasi anggaran desentralisasi penelitian 

4. Menyelenggarakan hibah penelitian kompetitif nasional, yaitu Penelitian Unggulan 

Strategis Nasional, Hibah Kompetensi, Penelitian Kerja Sama Luar negeri & Publikasi 

Internasional, dan Penelitian Strategis Nasional; 

5. Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk pelaksanaan 

hibah penelitian yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas; 

6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan desentralisasi 

penelitian; 

7. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian agar  mampu 

bersaing di tingkat nasional dan internasional 

1.2 Kewenangan Perguruan Tinggi 

1. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk jangka waktu 5 tahun dalam rangka 

mencapai tujuan desentralisasi penelitian. 

2. Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang ditetapkan oleh 

DRPM, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat 

3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan mengacu pada 

standar norma SPMPPT. 

4. Mengembangkan secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk 

Penelitian (RIP). 

5.  Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan 

internasional. 
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6. Memanfaatkan sistem database penelitian mencakup capaian kinerja penelitian di 

tingkat perguruan tinggi. 

7. Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas.  

8. Melaporkan penggunaan dana desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas. 

Untuk mencapai keunggulan penelitian, meningkatkan produktivitas penelitian, dan 

peningkatan kapasitas pengelolaan penelitian, maka Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) ini. Dalam rangka mendukung akselerasi PPNS 

“Menjadi Politeknik bereputasi global dalam melaksanakan dan mengembangkan teknologi 

kemaritiman dan teknologi penunjangnya”.Terdapat lima aspek yang mendukung 

penyusunan RIP ini, yaitu Visi dan Misi PPNS, riwayat perkembangan dan capaian penelitian, 

peran unit kerja pengelola penelitian, potensi yang dimiliki di bidang penelitian,pengembangan 

kapasitas penelitian, dan analisa SWOT. 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang 

unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) suatu perguruan tinggi. 

Penelitian ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana 

& prasarana penelitian dari perguruan tinggi serta stake holders yang memiliki kepentingan 

secara langsung maupun tidak langsung.  

RIP PPNS memiliki tema pengembangan penelitian unggulan yaitu,Pengembangan 

Teknologi maritim, dan industri pendukungnya dengan berbasis padasafety dan rekayasa 

teknologi  ramah lingkungan. Adapun fokus pengembangan penelitian untuk mendukung tema 

penelitian unggulan tersebut  di kelompokkan menjadi 4 topik penelitian, yaitu: 

1. Teknologi maritim dan teknologi pendukungnya. 

2. Teknologi ramah lingkungan. 

3. Safety. 

4. Energi terbarukan. 
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Penelitian unggulan ini berfokus pada produk kemaritiman dan pendukungnya dengan 

target outcome dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimum level 4, yakni komponen 

teknologi telah divalidasi dalam lingkungan laboratorium. Sedangkan untuk penelitian 

unggulan rekayasa teknologi ramah lingkungan, Safety dan Energi terbarukan dengan target 

outcome dengan TKT minimum level 3; konsep dan karakteristik penting dari suatu teknologi 

telah dibuktikan secara analitis dan eksperimental. 

Meskipun penelitian diarahkan pada produk terapan, tetapi penelitian dasarpun tetap 

diakomodir dalam rangka untuk mempertajam kemampuan ilmiah, memutaakhirkan bahan ajar, 

untuk peningkatan jumlah publikasi Nasional dan Internasional, serta melindungi khazanah 

budaya Indonesia khususnya yang terkait 4 topik penelitian.  

 

1.3 Road Map Penelitian PPNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Road map penelitian Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 
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Meskipun RIP ini dirancang untuk lima tahun, tetapi mengacu pada renstra, PPNS 

mentargetkan pada akhir tahun 2020, PPNS mampu membuat dan memasarkan Kapal Kecil 

dengan berbagai type kepada masyarakat. Di akhir tahun 2025 diharapkan PPNS mampu 

membuat teknologi penanganan ikan pasca tangkap, memproduksi sebagian komponen kapal, 

teknologi tepat guna untuk eksplorasi energy terbarukan khususnya laut. Untuk mencapai cita 

cita tersebut, akan dilakukan berbagai langkah strategis yang dijabarkan pada Bab IV 

 

1.4 Dasar Penyusunan RIP PPNS 

 Dasar penyususnan RIP ini diantaranya; 

1 Undang-Undang Dasar 1945: Ps 31(5) bahwa pemerintah memajukan IPTEK 

dengan menjunjung tinggi nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan 

peradaban serta kesejahteraan manusia. 

2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, pengembangan dan Penerapan IPTEK 

4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

6 Renstra PPNS 2015-2019 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PENELITIAN PPNS 

 

2.1 VISI, MISI DAN VALUES PPNS 

 Tanggap terhadap kebutuhan bangsa, PPNS mencanangkan visi lembaga, yaitu: 

“Menjadi politeknik unggul bereputasi global”.Dalam upaya pencapaian visi tersebut, 

Institusi ini menetapkan misi lembaga berorentasi pada tiga pertimbangan utama, yaitu: 

profesionalism, good governance, dan sustainability, serta dijiwai dengan moral value.   Secara 

nyata misi PPNS dituangkan dalam lima pokok pikiran serta tindakan, sebagai berikut: 

1. Melaksanakan program pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang teknologi 

kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman,  serta teknik keselamatan & kesehatan 

kerja (professionalism-sustainability);  

2. Berperan dalam kegiatan kemasyarakatan secara aktif dan produktif, untuk 

mengembangkan teknologi kemaritiman, teknologi penunjang kemaritiman, serta 

teknik keselamatan dan kesehatan kerja (good governance-professionalism);  

3. Membangun masyarakat akademis berkualitas yang mampu berkompetisi 

secaraglobal (sustainability-professionalism);  

4. Membentuk jejaring kerja dengan sektor industri kemaritiman serta berbagai institusi 

terkait untuk merealisasikan sistem pendidikan yang komprehensif (good governance-

sustainability). 

5. Mengintegrasikan pengembangan kepribadian dalam proses pembelajaran dan/ atau 

kegiatan ekstra kurikuler untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan 

Yang Maha Esa serta kemuliaan akhlak (moral value). 

 Bagi PPNS, misi diperlukan untuk menjaga komitmen pencapaian visi lembaga dengan 

pasti; serta menjadi semangat dan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademik maupun tenaga 

kependidikan PPNS dalam berkreasi secara penuh tanggungjawab. Misi pertama merupakan 

pemberdayaan sivitas akademik untuk menghasilkan lulusan berkualitas; kedua mencerminkan 

komitmen profesi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang dikelola dengan transparan dan 

akuntabel. Misi ketiga memperlihatkan komitmen profesi sebagai jaminan kesejahteraan; dan 
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keempat merefleksikan komitmen pengelolaan yang transparan dan akuntabel sebagai jaminan 

pendidikan berkualitas serta pencapaian kesejahteraan. Misi kelima merepresentasikan bahwa 

nilai moral merupakan hal yang melekat dalam setiap aspek yang dikembangkan di PPNS. 

 Realistis terhadap sejarah masa lalu serta situasi masa kini dan masa depan, PPNS 

memiliki komitmen mutu dalam kiprahnya. Sebagai lembaga PTN yang berorentasi pada 

pendidikan vokasi, komitmen tersebut dituangkan dalam pernyataan nilai-nilai (values) profesi, 

sebagai berikut: 

1. Integrity 

Kesungguhan menegakkan norma-norma kehidupan beragama dan bernegara dalam 

menjalankan profesi serta membangun masyarakat yang berkualitas; 

2. Leadership 

Keberanian mengedepankan teladan kepemimpinan yang jujur, berwawasan, akuntabel, 

dan progresif dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik; 

3. Synergy 

Kemauan membangun kerjasama dengan masyarakat luas mewujudkan peluang 

pendidikan yang peduli terhadap keadilan/fairness dan kesamaan/equity; 

4. Competitiveness  

Kesiapan memasuki persaingan global berdasarkan kreativitas dan inovasi dalam 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan yang lebih sejahtera; 

5. Quality 

 Kesanggupan menempatkan kualitas dalam produksi sebagai jaminan 

keberlanjutan/sustainability PPNS berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara.  

Pada misi pertama yang dituangkan dalam Rencana Strategis PPNS, dengan jelas 

disebutkan bahwa PPNS mempunyai misi untuk melaksanakan penelitian terapan di bidang 

teknologi kemaritiman dan teknologi penunjang kemaritiman, teknologi ramah lingkungan , 

knik keselamatan & kesehatan kerja serta energi terbarukan.  Misi tersebut selanjutnya 

dijabarkan sebagai tujuan strategis dan rancangan strategis penelitian. 

Tujuan Strategis : 

1. Menghasilkan penelitian dan karya inovasi mutakhir yang memperoleh pengakuan 

secara nasional maupun internasional. 
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2. Menyelenggarakan penelitian yang produktif dan berkesinambungan serta mendukung 

program PPNS. 

3. Menghasilkan penelitian yang berdampak pada kesejahteraan sivitas akademika,  

masyarakat, bangsa, dan negara. 

4. Menghasilkan penelitian yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah 

maupun nasional serta meningkatkan daya saing bangsa 

Rancangan Strategis   

1.  Peningkatan jumlah penelitian yang menghasilkan produk/desain/metode/sitem yang 

dapat diimplementasikan langsung oleh masyarakat yang dindikasikan oleh Tingkat 

Kesiapan Teknologi yang tinggi yang dikembangkan oleh setiap laboraturium, 

workshop, studio di PPNS 

2.  Peningkatan jumlah staff yang mendapatkan HAKI serta peningkatan sistem 

pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

3.  Peningkatan penelitian kemitraan dengan berbagai stakeholder khususnya industri 

pembuat produk dan masyarakat pengguna produk 

4.  Peningkatan budaya menulis ilmiah di kalangan dosen, khususnya yang dihasilkan 

dari penelitian berbasis produk dalam rangka peningkatan kualitas produk 

5.  Peningkatan jumlah penelitian skala nasional dan internasional. 

6.  Peningkatan jumlah publiasi skala nasional terakreditasi dan internasional terindex 

oleh lembaga internasional terpercaya 

7.  Peningkatan kompetensi reviewer untuk penelitian. 

8.  Pengembangan sistem pemetaan bidang keahlian dosen melalui riwayat penelitian 

terintegrasi dengan riwayat pendidikan 

 

2.2 LANDASAN KEBIJAKAN RIP PPNS 

Untuk penyusunan RIP PPNS, semua pejabat yang mempunyai kewenangan di PPNS 

telah menyediakan perangkat kebijakan yang dapat digunakan sebagai acuan, pertimbangan, 

batasan maupun kesempatan untuk mendukung program-program strategis PPNS ke depan. 

Masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak terkait, terutama yang menyangkut 
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perundangan dan regulasi baru, sangat penting untuk kelengkapan penyusunan RIP. Berikut ini 

adalah landasan-landasan penting yang diacu untuk penyusunan RIP PPNS 2016 - 2020. 

 

2.2.1 Landasan Kebijakan 

2.2.1.1 Landasan Perundangan dan Regulasi 

1. VISI INDONESIA 2045 

2. Agenda Reset Nasional 

2.2.1.2 Landasan Institusional 

1. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) PPNS 

2. Rencana Akademik PPNS 

3. SK tentang Visi – Misi PPNS 

4. Rencana Strategis (Renstra) PPNS 

2.2.1.3 Landasan Operasional 

1. SK tentang  Penelitian, Pemberhentian dan Pengangkatan pengelolah Unit Penelitian 

2. Pedoman Pengelolaan Unit Penelitian 

3. Pedoman Pengusulan Penelitian di PPNS 

 

2.3 ANALISIS KONDISI SAAT INI 

2.3.1 Riwayat Perkembangan PPNS 

 Nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) dimasyarakatkan sejak tahun 

tahun 1996. Sejarah mencatat, asal usul politeknik ini dimulai dari Jurusan Perkapalan  pada 

Program Pendidikan Ahli Teknik (PAT-ITS) pada tahun 1979; program ini berubah nama pada 

tahun 1982 menjadi Program Pendidikan Fakultas Non Gelar Teknologi (FNGT). Seiring 

dengan pengembangan pendidikan vokasi, program ini dikembangkan menjadi politeknik, 

Jurusan Perkapalan FNGT berubah menjadi Politeknik Perkapalan Surabaya ITS di tahun 1991. 

Tabel 2.1 memperlihatkan histori perkembangan nama lembaga politeknik ini. PPNS menjadi 

satu-satunya politeknik yang mengembangkan program pendidikan vokasi di bidang teknologi 

perkapalan di Indonesia. 

 Pada awal pendirian, Politeknik Perkapalan melaksanakan 4 Program Studi D-III. Saat 

ini, PPNS telah mengembangkan program studi menjadi 9 bidang; mencakup 5 D-IV dan 4 D-
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III. Tidak dipungkiri, penyelenggaraan program studi tersebut dikembangkan sebagai bentuk 

respon terhadap kebutuhan masyarakat, selain pemberdayaan sumberdaya (fasilitas dan SDM) 

di kampus PPNS. Namun demikian, pengelolaan program studi tersebut tetap dalam 3 Jurusan. 

Program studi dikelola langsung oleh masing-masing Ketua Jurusan dibantu dengan seorang 

Sekretaris dan beberapa Kepala Laboratorium/Bengkel. Pola manajemen akademik ditingkat 

jurusan ini masih dipertahankan hingga saat ini; salah satu pertimbangannya adalah 

mengoptimalkan jumlah pejabat; serta biaya opersonal. Di sisi lain, student bodyPPNS telah 

meningkat menjadi sekitar 1649 orang (2011); dibandingkan 4 tahun yang lalu masih berjumlah 

sekitar 480 orang (2007).  

 

Tabel 1.1. Perjalanan PPNS 

1979 1982 1986 1987 1996 2012 2014 

Program 

Non Gelar, 

di Jurusan 

Teknik 

Perkapalan 

ITS 

Fakultas 

Non Gelar 

Teknik di 

ITS 

Politeknik 

Perkapalan 

– ITS berdiri 

dengan 

bantuan 

World Bank 

Penerimaan 

Pertama 

Mahasiswa 

Baru (masih 

tergabung 

dengan ITS) 

Politeknik 

Perkapalan 

Negeri 

Surabaya 

(PPNS – 

ITS) 

Penerimaan 

mahasiswa 

baru 

pertama 

secara 

mandiri oleh 

PPNS 

PPNS resmi 

menjadi 

institusi 

mandiri 

 

 

 

 Salah satu program yang terus berjalan dan menjadi unggulan citra publik PPNS adalah 

pelatihan profesi yang dilaksanakan bekerja-sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Depnakertrans). Program ini telah berlangsung sejak tahun 1996; dan 

dikembangkan menjadi kegiatan sertifikasi profesi bagi lulusan D-III maupun D-IV PPNS. 

Sebagai konsekuensi, peningkatan kualitas program ini perlu penjaminan; juga keberlanjutan 

kegiatan didalamnya. Secara organisasi, pengelolaan program sertifikasi ini ditangani melalui 

P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat); dengan pertimbangan kegiatannya 

merupakan bagian dari pengabdian masyarakat.  

 Sejaktahun 2003, PPNS bekerjasama dengan Depnakertrans RI mendirikan Program 

Studi D4 TeknikKeselamatan dan Kesehatan Kerja (TK3) yang menjadi terobosan bagi 

pendirian program D4 di PPNS. Pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, PPNS 

berhasil mendapatkan dana hibah kompetisi TPSDP yang ditujukan untuk meningkatkan 

kualitas lulusan. Pada tahun tersebut, keberhasilan program TPSDP dikuti pendirian 4 (empat) 

program studi baru, yaitu: D4 Teknik Desain dan Manufaktur,  D4 Teknik Pengelasan, D4 

Teknik Perpipaan, serta D4 Teknik Otomasi.  
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 Fakta, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki wilayah lautan yang 

sangat signifikan; sehingga sangat memerlukan tenaga-tenaga terampil di bidang kemaritiman 

serta sektor pendukung terkait untuk mengolah dan melestarikan sumberdaya alam yang 

disediakan. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) diarahkan berperan aktif 

menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas dan mampu berperan aktif menjalankan roda 

ekonomi bangsa di masa kini dan masa depan. Teknologi kemaritiman menjadi salah satu 

kebutuhan bangsa Indonesia membangun  masa depan yang lebih sejahtera. 

 

2.3.2 Perkembangan dan Capaian Penelitian  

Sebelum diterapkannya peraturan baru yang mewajibkan dosen untuk meneliti dan 

menulis karya ilmiah sebagai syarat untuk kenaikan pangkat, penelitian merupakan kegiatan 

yang kurang mendapatkan perhatian dari dosen PPNS. Semangat untuk meneliti mulai 

berkembang semenjak adanya program kompetisi hibah penelitian pada program TPSDP. 

Sebagai Politeknik Perkapalan Negeri satu-satunya di tanah air, dosen mempunyai peluang 

yang besar untuk mendapatkan dana penelitian nasional. Hal ini dibuktikan oleh berbagai 

penelitian di tingkat nasional yang akhir-akhir ini dilakukan oleh dosen seperti penelitian RUT, 

Hibah Bersaing dan Hi-Link. Keberhasilan beberapa dosen melalui penelitian nasional tersebut 

menambah motivasi dan kepercayaan bagi dosen lainnya untuk melakukan penelitian. Fasilitas, 

peralatan, software dan referensi yang ada di PPNS sudah cukup memadai untuk menunjang 

pelaksanaan penelitian. Walaupun PPNS belum mempunyai hak paten, berbagai penelitian 

yang sudah dan sedang dilakukan memiliki potensi untuk dipatenkan. Namun demikian, 

kemampuan dosen untuk menulis hasil penelitian di Jurnal terakreditasi masih sangat kurang 

termasuk juga dalam melakukan penulisan draft paten. Salah satu kelemahan mendasar yang 

dimiliki oleh dosen adalah kurangnya waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian karena 

rata-rata beban mengajar dosen adalah 10 SKS atau sekitar 20 jam per minggu, belum termasuk 

tugas tambahan (tugas manajerial/jabatan struktural, dan/atau satuan tugas). Belum adanya 

kelompok bidang penelitian juga merupakan kelemahan yang dimiliki oleh PPNS.  

Tipe penelitian yang banyak dilakukan dosen PPNS adalah penelitian terapan; riset ini  

cukup potensial untuk dipatenkan atau HKI yang lain. Beberapa penelitian masyarakat yang 

telah dilakukan PPNS diperlihatkan pada Tabel 2.2  
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Tabel 2.2 Beberapa Judul Kegiatan Penelitian Tahun 2014 di PPNS 

 

Tabel 2.4Beberapa Judul Kegiatan Penelitian Tahun 2014 di PPNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahkan beberapa hasil penelitian terapan di PPNS telah dijual dan diterima baik oleh 

pasar diantaranya: 

1. Produksi kapal: Wisata, Naga, Patroli, Ambulance, Kapal Tangkap Ikan dll 

2. Komponen kapal dan industri ; manhole, bearing house, blower dll 

3. Desain: Kapal angkut ikan, Tug boat,  Blower dll 

Penelitian penelitian di PPNS tersebut dilakukan dengan menggunakan dana internal 

dan eksternal. Sumber-sumber dana eksternal antara lain Kementerian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).Sebagaimana ditampilkan 

pada Grafik 2.1 sampai 2.3,  

 

2.3.3 Analisa SWOT 

Faktor internal dan eksternal yang direpresentasikan oleh kekuatan, kelemahan, peluang 

dan hambatan yang dimiliki PPNS dalam menyusun program strategis kedepan, secara grafis 

dilustrasikan pada grafik 2.1 sd 2.4  

 

 

No Judul Penelitian 

 
1 Pengaruh Penambahan Zat Aditif pada Proses Elektroplating Baja dengan Bahan Pelapis Mangan terhadap 

Laju Korosi di Media Air Laut 

2 Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis TOEIC untuk Mahasiswa Teknik di PPNS 

3 Evaluasi Ventilasi Alami dengan Simulasi Numerik Computational Fluid Dynamics sebagai Upaya 

Pengendalian K3 ("Studi Kasus Bengkel Las Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya") 

4 Pemilihan Bentuk Lambung Mono Hull atau Twin Hull Berdasarkan Keunggulan Kinerja Hull Planning 

pada Displasemen Tetap 

5 Aplikasi Perlakuan Magnet terhadap Matriks dan Penguat pada Produksi Komposit Serat Alamuntuk 

Interior Kapal FRP 

6 Redesain Kapal Patroli 6.5 M Menjadi Kapal Latih Navigasi 

7 Penyusunan Database Utilitas Alat dan Jam Orang pada Pembangunan Kapal FRP 

8 Analisa Material Requirement Planning untuk Pembangunan Kapal FRP 

9 Analisa Kekuatan pada Struktur Kapal FRP 

10 Sistem Monitoring Mesin Penukar Panas untuk Mengetahui Unjuk Kerjanya Berbasis pada PC 

11 Perancangan dan Modifikasi System Load Kontrol dan Automatic Voltage Regulator pada Steam Turbine 

Generator di Laboratorium Motor Bakar Milik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 
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Grafik 2.1 Distribusi dana penelitian PPNS 2013-2015 

Dari grafik 2.1 terlihat bahwa jumlah dana penelitian yang diserap oleh PPNS 

mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan 

institusi lain masih sangat kecil, sehingga peningkatan penelitian di PPNS mutlak diperlukan.  

Jika ditinjau dari jumlah judul penelitian, terlihat bahwa jumlah judul penelitian di 

PPNS belum sesuai dengan yang diinginkan, sebagaimana pada Grafik 2.1 dan 2.2 berikut ini; 

 

Grafik 2.2 Jumlah judul penelitian PPNS 2013-2015 
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Grafik 2.3  Keterlibatan dosen PPNS dalam penelitian 2013-2015 

Demikian juaga, prosentase dosen yang terlibat dalam penelitian masih belum sesuai 

dengan yang diinginkan. Meskipun jumlah judul penelitian dan dosen yang terlibat masih 

belum menuhi harapan tetapi, ada trend yang positif, dengan semakin meratanya distribusi judul 

penelitian yang mengarah ke 4 topik utama, sebgaimana dalam Grafik berikut ini; 

 

Grafik 2.4 Distribusi topikpenelitian PPNS 2013-2015 

Secara garis besar kondisi penelitian PPNS disajikan dalam analisa SWOT berikut ini 

Kekuatan 

1. PPNS telah memiliki IAB yang beranggotakan industri - industri terkait terutama 

industri maritim dan industri penunjangnya yang tergabung dalam IAB (Industrial 

0

5

10

15

20

2013 2014 2015

Prosentase Keterlibatan Dosen PPNS 
dalam Penelitian 2013-2015

12

6 6

1 11

3

13

7

10

0

2

4

6

8

10

12

14

2013 2014 2015

Distribusi Topik Penelitian PPNS 2013-2015

•Maritim dan teknologi 
pendukungnya

•Green Technology:

•Safety

•Energy Terbarukan

Total



 
 

15 

 

Advisory Aboard) antara lain yaitu PT. PAL Indonesia, PT. DOK  Perkapalan Surabaya, 

PT. DOK Kodja Bahari, BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), dll. memiliki perhatian yang 

sangat baik dalam pengembangan / peningkatan proses pendidikan, penelitian maupun 

kerjasama dibidang lainnya. 

2. Beberapa hasil penelitian terapan yang telah laku di pasar dan berdampak ekonomi 

tinggi seperti kapal kapal kecil dengan segala variannya, dan beberapa produk yang lain 

juga  memiliki tingkat kesiapan teknologi yang cukup untuk diproduksi secara masal 

khususnya terkait komponen perkapalan yang masih import dari negara lain 

3. Kualitas penelitian di PPNS dirancang berdasarkan renstra dan selalu dikontrol dengan 

sistem penjaminan mutu yang kuat. 

4. Ada SDM dosen berkualitas baik di bidang kompetensinya masing masing. 

5. Staf PPNS berasal dari hampir semua bidang teknik, dengan beberapa keahlian dan 

ketarampilan spesifik yang memudahkan untuk melahirkan satu produk yang 

berkualitas yang ditunjang dengan peralatan laboraturium, workshop, studio 

perancangan yang cukup memadai. 

6. PPNS memberikan perhatian dalam pengembangan penelitian dengan  mendorong 

kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian dari sumber eksternal baik dari dalam 

negeri maupun luar negeri.  

7. Peningkatan jumlah staf yang berpendidikan S3 (5 orang di 2015) yang akan menjadi 

motor penggerak penelitian yang mengarah pada produk terapan dan publikasi di jurnal 

ilmiah baik nasional maupun internasional 

 

Kelemahan 

1. Komitmen untuk melakukan penelitian sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses 

belajar-mengajar sudah mulai tumbuh dan menguat. Namun demikian kemampuan 

untuk melakukan penelitian sebagian dosen belum merata.  

2. Minat melakukan penelitian diakui masih kurang jika dilihat dengan potensi SDM yang 

dimiliki. Banyak dosen dan peneliti lebih tertarik dengan kegiatan praktis yang lebih 

memberikan profit materi 
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3. Penelitian belum terarah secara sistematis, sehingga terkesan berjalan sendiri-sendiri 

antar dosen dan tidak memiliki roadmap yang jelas. Hal ini menyebabkan PPNS sulit 

menemukan riset unggulannya.  

4. Publikasi ilmiah masih kurang. 

5. Issue Penelitian tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga penelitian lepas 

dari pengabdian 

Peluang 

1. Meningkatnya perhatian pemerintah bagi sektor pendidikan, termasuk perguruan tinggi 

khususnya riset membuka ruang minat dan kompetisi bagi peneliti dan dosen dalam 

mengembangkan penelitian.  

2. Minat pihak eksternal baik industri, pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama 

dengan perguruan tinggi dalam hal pemberian beasiswa atau dana penelitian 

menyebabkan minat masyarakat untuk kuliah meningkat dan iklim penelitian di PPNS 

juga meningkat.  

3. Kesempatan peningkatan kerjasama dengan instansi pemerintah, PT, dan organisasi lain 

4. Kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional serta sertifikasi dosen mempersyaratkan 

hasil penelitian dan publikasinya. Hal ini menuntut semua dosen dan peneliti 

meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian  

5. Dibukanya berbagai macam model skema penelitian oleh kemenristek dikti yang sesuai 

dengan model pembelajaran dan karakter staff politeknik, yakni penelitian terapan 

6. Masih sedikit kompetitor dibidang pendidikan dan penelitian teknik kemaritiman 

 

Penghambat 

1. Kapasitas dan kualitas perguruan tinggi dalam negeri semakin merata. Hal ini 

menyebabkan kompetisi mendapatkan hibah penelitian semakin ketat.  

2. Mahal dan rumitnya pengurusan HKI terutama Paten menyebabkan kurang 

semangatnya para peneliti untuk mengembangkan penelitiannya.  

3. Meskipun perhatian pemerintah besar pada pendidikan, dengan jumlah dana yang 

memadai, tetapi tekait dana sering terlamabat, pelaporan pertanggungjawaban yang 
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rumit dll, dapat mengganggu pelaksanaan arah pengembangan penelitian Perguruan 

Tinggi.  

 

Meskipun penelitian yang telah dilakukan di PPNS tersebut terhimpun dalam tema-

tema, namun interkoneksi antar tema penelitian satu dengan yang lain belum tampak sehingga 

hasil penelitian belum sepenuhnya terintegrasi. Untuk memperbaiki situasi ini perlu rencana 

penelitian dengan bidang unggulan  sesuai visi dan misi lembaga serta mengacu pada  kebijakan 

strategis dan agenda riset nasional, serta kebijakan penelitian perguruan tinggi. Untuk 

meningkatkan relevansi dan kualitas penelitian, maka perlu dibangun kerjasama penelitian 

dengan industri dan industri lain dalam bentuk penelitian kemitraan, serta dengan stakeholder 

yang lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.    

 

2.4 Peran Unit Kerja Pengelolah Penelitian 

Unit kerja yang mengelola penelitian di PPNS adalah Unit Penelitian yang berada dalam 

naungan P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). P3M adalah unit pelaksanayang 

mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, ikut membangun kompetensi sumber daya 

manusia yang diperlukan, serta menjadi pusat inovasi dan unggulan teknologi. P3M melalui 

Unit Penelitian telah memfasilitasi dan mendorong sivitas akademika di lingkungan PPNS 

untuk mengadakan penelitian baik secara berkelompok maupun individu. Unit Penelitian 

memiliki tugas pokok dan fungsi: 

1. Sebagai unit yang melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian dalam 

bidang sains dan teknologi yang dilaksanakan oleh sivitas akademika PPNS sesuai visi 

PPNS.  

2. Sebagai unit yang melaksanankan dan mengkoordinasikan diseminasi hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang sains dan teknologi.  

3. Sebagai unit yang bertugas mengembangkan kapasitas dan potensi penelitian di 

lingkungan PPNS untuk kesejahteraan masyarakat.  
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Unit Penelitian dikembangkan melalui mekanisme koordinasi Bidang Akademik PPNS 

yang dipimpin oleh Wakil Direktur I. Gambar 2.5 menyajikan struktur organisasi PPNS. 

Upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh Unit Penelitian dalam rangka menjalankan peran 

pengelolaan penelitian secara optimal adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan profesionalisme dan integritas seorang peneliti,  

2. Meningkatkan program penelitian yang berkualitas unggul,  

3. Meningkatkan kerjasama penelitian dan evaluasi dengan berbagai institusi,  

4. Mengupayakan ketersediaan data berbasis teknologi informasi.  
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Gambar 2.5 Struktur Organisasi PPNS 

 

2.4.1 Potensi dan Kompetensi SDM 

PPNS memiliki SDM yang cukup proposional secara kuantitas; saat ini rasio terhadap 

jumlah mahasiswa mencapai 1:11 untuk pendidik (atau dosen) maupun tenaga kependidikan 

(atau karyawan). Untuk tahun mendatang yang mana program studi diploma IV telah terisi 

kapasitas penuh disertai rencana pengembangan student body, rasio ini dosen terhadap 
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mahasiswa diprediksi akan berubah hingga angka 1:18. Untuk mengantisipasinya, maka PPNS 

telah menyusun Renstra Dosen yang mengacu pada Renstra Dosen Ditnaga Dikti dan 

merupakan dokumen terpisah dari Renstra ini.  

 

Tabel 2.3. Data Kuantitas SDM PPNS berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Jenjang Pendidikan 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

L P L P L P L P L P L P 

Administrasi  

S2   1   1   1   1   1   1 

S1 5 10 5 14 4 14 4 14 4 11 5 15 

D3 0 3 4 2 3 4 2 4 3 5 7 5 

D2/Sarmud 1 0 1 0 0 0 0 0         

SMA/SMK 23 6 24 6 22 6 20 6 23 5 23 5 

SMP 7 0 7 0 8 0 8 0 6   6   

SD 7 0 6 0 6 0 4 0 4   4   

Jumlah 43 20 47 23 43 25 38 25 40 22 45 26 

Teknisi/Laboran  

S2         0   0           

S1/D4 3   5   5   4   4   4   

D3 4   4   8   8   7   5   

SMA/SMK 27   24   25   25   25   25   

Jumlah 34   33   38   37   36   34   

Pustakawan  

S2     0 0 0 0   0         

S1   1   1   1   1   1   1 

D3     0 0 0 1   1   1   1 

Jumlah 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 

L= Laki-laki, P = Perempuan 

Sumber: BUK PPNS, 2015 

 

Tabel 2.4. Distribusi Dosen di PPNS 

 

No Nama Program Studi 
Jumlah Dosen 

Laki-laki Perempuan S1 S2/S3 Total 

1 Teknik Bangunan 

Kapal (D3) 

6 1 2 5 7 

2 Teknik Permesinan 

Kapal (D3) 

8 4 2 10 12 

3 Teknik Kelistrikan 

Kapal (D3) 

8 2 0 10 10 
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4 Teknik Perancangan 

dan Konstruksi Kapal 

(D3) 

6 2 1 7 8 

5 Teknik Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja 

(D4) 

9 14 0 23 23 

6 Teknik Desain dan 

Manufaktur (D4) 

5 4 0 9 9 

7 Teknik Pengelasan 

(D4) 

8 1 0 9 9 

8 Teknik Perpipaan (D4) 9 2 0 11 11 

9 Teknik Otomasi (D4) 12 0 1 11 12 

10 Teknik Permesinan 

Kapal (D4) 

6 1 0 7 7 

11 Teknik Kelistrikan 

Kapal (D4) 

4 4 1 7 8 

12 Teknik Perancangan 

dan Konstruksi Kapal 

(D4) 

4 2 0 6 6 

13 Teknik Pengolahan 

Limbah (D4) 

3 3 0 6 6 

14 Manajemen Bisnis 

(D4) 

2 7 0 9 9 

Jumlah keseluruhan     137 

 Sumber: BAKPSI PPNS, Desember 2015 

 

 

SDM berperan besar dalam keberhasilan produksi yang dijalankan sebuah institusi. 

Sebagai perguruan tinggi, PPNS menempatkan proses belajar di kampus menjadi salah satu 

tolok ukur ketekunan mahasiswa berproses diri; sehingga data kehadiran (absen) sangat berarti 

bagi masiswa, dosen, amupun institusi sebagi jaminan ketekunan. Parameter lain yang dapat 

dipergunakan pada perioda produksi ini adalah keaktifan mahasiswa (bertanya, mengerjakan 

quiz, diskusi), hingga ujian (UTS dan UAS). Dari sisi lain, semua parameter tersebut dapat 

dipergunakan untuk menganalisis kualitas SDM (dosen khususnya) berkaitan dengan tugas 

produksi; yang memberikan jaminan mutu terhadap layanan proses bagi masyarakat 

(mahasiswa dan orang tuanya). 

Secara komprehensif, jaminan kualitas SDM juga dapat dicermati dari keberhasilan 

mahasiswa lulus (sebagai AMd atau SST) dan lolos berkompetisi dan/atau memulai karir yang 

sesuai (proposional). Tidak dipungkiri, pemetaan (benchmark) alumni merupakan bahan yang 
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cukup representatif untuk menganalisa kualitas SDM yang dimiliki PPNS. Sangat jelas, 

pengembangan manajemen PPNS pada aspek SDM ini menuntut kepedulian yang serius; 

mengingat SDM sebagai aset, pelaku dalam pendidikan yang menjadi bisnis utama, 

pengembang dalam kaitannya dengan keberlanjutan lembaga, serta pengelola institusi. Saat ini 

di PPNS, dosen sebagai kekuatan utama memiliki pola populasi yang kurang menguntungkan 

(berbentuk guci belum piramida); sehingga perlu dibangun strategi agar tidak terjadi 

kekosongan dalam sistem manajemen yang dibangun. Secara kepangkatan, SDM PPNS masih 

gemuk Asisten Ahli. Sebagai konsekuensi, PPNS harus lebih berani lagi memberikan stimulasi 

pengembangan SDM, dosen khusunya.  

Karyawan merupakan aset SDM yang tidak kalah penting peran-sertanya dalam 

menghasilkan lulusan berkualitas. Kompetensi yang sesuai dengan bidangnya, misal sistem 

administrasi jurusan dan laboratorium di dalamnya ada tuntutan kompetensi pemakaian 

computer; filing system; database; internet dan intranet, website system, notulensi; pelaporan 

dan sebagainya. SDM pustakawan, teknisi, laboran memiliki indikator kompetensi yang 

spesifik relevan dengan bidang dan tugas yang ditekuni. Semua indikator ini perlu diterapkan 

untuk analisis kualitas dan penjaminan mutu SDM PPNS. 

 

2.4.2 Potensi Sarana dan Prasarana 

PPNS menempati area kampus di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh  Nopember 

Surabaya (ITS). Bangunan yang definitif dipergunakan mencakup gedung Direktorat; Kantor 

BAAK dan Perkuliah; Laboratorium dan Bengkel; Theater; UPT Perawatan dan Perbaikan; 

Teleconference; Pusat Kegiatan Mahasiswa; Musholla; Guest House dan Music Studio. 

Beberapa gedung telah direncanakan sebagai upaya mengembangakan prasarana sesuai dengan 

standar yang dibutuhkan PPNS; namun sebagian besar belum terselesaikan dan/atau dimulai 

pembangunannya; antara lain untuk kantor manajemen (dibutuhkan untuk membangun citra 

kelembagaan bagi publik eksternal), perkuliahan (dibutuhkan karena ada pengembangan 

program studi), GOR (kegiatan extra dan ko-kurikuler). Akses antar gedung belum seluruhnya 

terhubung; dimasa akan datang, PPNS perlu merencanakan koridor penghubung yang 

memudahkan akses dan menunjang kegiatan sivitas akademik. Tabel 2.5 dan 2.6 

memperlihatkan data rinci prasarana yang dimiliki PPNS. 
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Tabel 2.5. Data bangunan gedung yang dipergunakan PPNS  

No Nama Gedung/Ruang Luas Keterangan 

1.  Ruang Administrasi/ 

Perkantoran 

1912,63 m2 Kantor Manajemen: Direktur; PD; 

dan Ka/Sek. Jurusan 

2.  Ruang Kuliah  3434,48 m2 Ruang kuliah sebanyak 51 kelas 

3.  Laboratorium 7851,91 m2 Praktikum dan riset; 43 ruang 

laboratorium  

4.  Ruang Studio  80m2 Studio musik 

5.  Ruang Sekretariat Kegiatan 

Kemahasiswaan 

743 m2 Sekretariat HiMa dan UKM 

6.  Ruang Serbaguna 9961,43 m2 Ruang sidang, ruang pertemuan 

7.  Mushola 226 m2 Kapasitas 60 orang 

8.  Kerja Dosen 187 m2 Dosen tetap; rata-rata 2,5m2 

9.  Perpustakaan 232,5 m2 Kapasitas 50 kursi baca; dengan 

koleksi buku 11.362 eksemplar. 

10.  Kantin 282,2 m2  

11.  Ruang Percetakan 26m2  

12.  Toilet 601 m2  

Sumber: BUK PPNS, Desember 2014 

 

Tabel 2.6. Data prasarana terbuka yang dipergunakan PPNS 

No Nama Bangunan Spesifikasi Pemungsian 

1 Lapangan Basket luas 500 m2 Olah-raga sivitas 

akademik 

2 Lapangan Futsal  luas 761 m2 Olah-raga sivitas 

akademik 

 Lapangan volley 166 m2 Olah-raga sivitas 

akademik 

3 Perparkiran luas 720 m2 Parkir mobil dan motor 

4 Kolam uji kapal luas 1600 m2; kedalaman 4 

meter 

Field laboratory 

5 Jalan internal kampus luas 625 m2 Akses internal 

6 Plaza terbuka luas lantai 565 m2 Open area dan gathering 

7 Wall climbing Tinggi 15 m Olah raga sivitas 

akademika, khususnya 

kelompok mahasiswa 

pecinta alam 

Sumber: BAU PPNS, September 2014 

 

Untuk melaksanakan program, PPNS dilengkapi dengan sejumlah fasilitas laboratorium 

dan bengkel; selain ruang-ruang kelas dan aula/theater. Fasilitas ini dikelola jurusan-jurusan 

tertentu untuk melayani semua jurusan yang memerlukan sesuai tujuan kompetensi yang 
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hendak dicapai. Saat ini, okupansi fasilitas tersebut telah mencapi 67% dari kapasitas waktu 

operasi untuk kegiatan belajar mengajar. Operasi lebih optimal masih memungkinkan dengan 

memperhatikan distribusi mata kuliah dari masing-masing kurikulum, metode belajar-

mengajar, serta manajemen operasional lembaga. Tabel 2.7 memperlihatkan berbagai fasilitas 

laboratorium dan bengkel yang dimiliki PPNS. 

 

Tabel 2.7. Fasilitas Laboratorium/Bengkel/Studio di PPNS 

No Jurusan/ Prodi Fasilitas Bengkel dan Laboratorium 

1 Teknik Bangunan 

Kapal 

1. Laboratorium CAD 

2. Studio Perencanaan 

3. Laboratorium Non Metal 

4. Laboratorium Las dan Sheet Metal 

5. Laboratorium Konstruksi 

6. Laboratorium Uji Bahan 

2 Teknik Permesinan 

Kapal 

7. Bengkel Pemesinan/Perkakas 

8. Laboratorium Reparasi Mesin dan Motor Bakar 

9. Laboratorium Mesin Fluida 

3 Teknik Kelistrikan 

Kapal 

10. Laboratorium Mesin Listrik 

11. Laboratorium Elektronika Daya dan Penggerak 

Listrik 

12. Laboratorium Kontrol dan Mikroprocesor 

13. laboratorium Reparasi Listrik 

14. Laboratorium Fisika, Listrik Dasar dan 

Instrumentasi  

4 Program Studi K3 15. Laboratorium Automatic Fire Extinguisher 

16. Laboratorium Kimia, Ergonomi dan K3 

Sumber: BAAK, PPNS, Juli 2014 

 

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya telah menjalankan aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Akuntasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang diberikan oleh pemerintah 
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pusat sebagai dasar penyusunan laporan aset Negara. Beberapa hal yang masih perlu diatasi 

adalah belum adanya IMB untuk bangunan-bangunan yang menjadi Aset PPNS, tanah yang 

digunakan oleh PPNS sebagai tempat kampus utama statusnya masih hak pakai, sertifikat masih 

menjadi milik ITS. 

 

 

2.5 Pengembangan kapasitas Penelitian 

Pengembangan kapasitas penelitian dilakukan salah satunya dengan manajemen 

internal. Secara berkala dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan 

aspek kinerja unit, kontribusi terhadap kinerja dan reputasi akademik secara keseluruhan serta 

efektifitas penyelenggaraan unit. Evaluasi secara menyeluruh selama ini telah dilakukan secara 

periodik dengan mengoptimalkan sistem penjaminan mutu yang dapat digunakan sebagai 

pengembangan yang tepat untuk masing-masing unit.  

Dalam pengelolaan program pengembangan, Fungsionalisasi Jaminan Mutu Pendidikan 

(FJMP) koordinasi masing-masing bagian memang layak dan harus dilaksanakan agar program 

dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi pengelolaan program antara pelaksana dengan 

pimpinan perguruan tinggi dengan bagian-bagian lain yang ada di perguruan tinggi dilandasi 

oleh semangat kebersamaan dan kesadaran oleh pelaksana program bahwa program tersebut 

tidak akan dapat terlaksana tanpa bantuan ataupun kerjasama oleh pihak lain. 

 Selain adanya koordinasi dengan pihak lain dalam pelaksanaan program diharapkan 

agar pelaksana program juga menyadari akan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki. 

Dengan menyadari akan keterbatasan kemampuan yang dimiliki maka diperlukan kerjasama 

yang sinergi dengan Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev) yang bertugas menjamin  

pelaksanaan kegiatan program hibah kompetisi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 

termasuk FJMP. Tim Monev bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatanprogram dan apabila akan terdapat suatu penyimpangan atau akan melanggar suatu 

ketentuan yang berlaku, maka Tim Monev melaporkan kepada penanggung jawab institusi 

yaitu Direktur. Dan selanjutnya Direktur akan memberikan pengarahan kepada pelaksana 

program dalam melaksanakan program tersebut agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku sehingga penyimpangan tidak akan terjadi. 
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 Kapasitas penelitian PPNS juga ditunjang oleh jejaring kerjasama. PPNS terus berupaya 

untuk membangun jejaring kerjasama dengan berbagai instansi baik perguruan tinggi, 

pemerintah, maupun industri di tingkat nasional. Upaya membangun kerjasama ini diwujudkan 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memberdayakan 

kerjasama yang telah dilakukan PPNS, sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui 

pembangunan kerjasama baru. 

Kerjasama dengan industri juga senantiasa ditingkatkan dalam rangka mendekatkan 

alumni dengan dunia kerja maupun meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia 

nyata. Kerjasama dengan industri selama ini dijalin dalam berbagai bentuk seperti in campus 

recruitment, job seeker workshop, magang mahasiswa dan enterprenuership workshop.Kerja 

sama industri (Link & Match) antara lain dengan PT. PAL Surabaya, PT. DOK dan Perkapalan 

Surabaya, PT. INKA Madiun, PT. Total Indonesie, Schlumberger, PT. Freeport Indonesia, GTZ 

– Jerman, PT. Newmont Nusa Tenggara, PT. Komatsu Indonesia, PT. Tira Austenit, TBK, 

PTPN XI, PT. Muara Indo Marine Batam, PT. Trakindo Utama, PT. Esabindo Pratama, PT. 

Pelindo III, Depnakertrans, Ditjen Migas Dep. ESDM, American Bureau of Shipping, PT. 

Klasifikasi Indonesia, TUV RHEINLAND (Jerman), PT. Unilever, PT. Astra Motor dan PT. 

PANN Finance. 

Unit penelitian bekerjasama dengan unit inovasi dan unggulan teknologi; 

1. Berupaya meningkatkan kerjasama dengan industry, dengan menjadikan industry 

sebagai partner dalam; penelitian, pengembangan, fabrikasi, kontrol kualitas, 

pemasaran produk produk hasil penelitian. Bekerjasama dengan PPNS akan 

dilakukan  

2. Mencetak alumni untuk menjadi npengusaha pemula berbasis teknologi, sehingga 

akan lahir perusahaan baru yang memproduksi hasil hasil penelitian yang menjadi 

domain pengusaha kecil dan menengah 

3. Menciptakan inovasi baru dari produk yang ada untuk menghasilkan produk dengan 

kualitas yang baik, dengan harga terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
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BAB. III 

GARIS-GARIS BESAR RIP PPNS 

 

3.1 Tujuan dan Sasaran  

Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) PPNS 2016 - 2020 dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dan lingkungan 

internal (kekuatan dan kelemaahan) PPNS. Memperhatikan kekuatan dan kelemahan saat ini, 

PPNS  akan selalu berkomitmen untuk mampu menangkap setiap peluang yang ada dengan 

tetap mengantisipasi tantangan yang dihadapi. 

 Berdasarkan analisis diatas maka tujuan RIP Penelitian PPNS 2016-2020 adalah sebagai 

berikut; 

1. Secara berkelanjutan (dalam siklus peningkatan mutu menerus) meningkatkankapasitas 

dan kualitas sistem, sumber daya dan tata kelola PPNS dan menjamin keefektifan dan 

efisiensi internal organisasi PPNS dalam menghadapi perubahan danpengembangan 

PPNS sebagai Politeknik bereputasi Global. 

2. Memastikan bahwa kepemimpinan, inovasi, kewirausahawanan (enterpreneurship) 

merupakan karakter dari lulusan PPNS. 

3. Bertambahnya jumlah dan frekuensi dosen PPNS yang mempresentasikan hasil 

pemikirannyadalam forum ilmiah bermutu baik dalam level lokal, nasional, regional 

maupun internasional. 

4. Meningkatnya jumlah karya penelitian yang bertindak lanjut pada pembuatan 

model/prototype. 

5. Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian, joint research dan angka partisipasi dosen 

yangterlibat dalam kegiatan penelitian 

6. Meningkatnya jumlah dana yang diserap untuk kegiatan penelitian. 

7. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan dosen PPNS dalam meneliti dan 

mempublikasikan karya ilmiah. 

8. Meningkatkan pemanfaatan internet dan sarana lain (website, ejournal)sebagai sarana 

knowledge management untuk pemanfaatan, penyebaran dan publikasihasil karya 

ilmiah. 
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9. Meningkatkan peran aktif institusi dan mewujudkan jaringan kolaborasi  yang 

melibatkan perguruan tinggi, industri dan pemerintah dalam pengembangan sains, 

teknologi dan menjawab tantangan bangsa 

Untuk membumikan tujuan tersebut ditetapkan sasaran kinerja unit Penelitian yaitu: 

meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian oleh para akademisi di PPNS yang 

terindikasi dalam sasaran target Publikasi Ilmiah Internasional (18) dan Nasional 

(50), HAKI (8), Produk Siap Jual (10) diakhir tahun 2020. 

 

3.2 Strategi dan Kebijakan 

 Semua penelitian diarahkan berbasis produk dan dikembangkan oleh setiap 

laboraturium/workshop/studio perancangan.  Untuk memudahkan dibagi menjadi 2 kelompok; 

1. Penelitian terintegrasi antar laboraturium atau workshop yang masuk dalam kelompok 

Unggulan innovasi yang akan dijabarkan secara terperici pada Bab IV  

2. Penelitian mandiri ,Tema/Produk yang dikembangkan oleh setiap Laboratorium atau 

Workshop diberikan acuan sesuai trend penelitian terkini di Jurnal Internasional 

.  Program strategis Penelitian di PPNS difokuskan pada pembuatan produk komersial 

dan tepat guna serta Publikasi Ilmiah baik Nasional maupun Internasional untuk bidang 

Teknologi Maritim yang aman ramah lingkungan. Topik riset PPNS telah mengacu pada Global 

Marine Technology Trends 2030 yang mencakup: 18 bidang keilmuan yaitu; 

1. Shipbilding 

2. Propulsion and Powering 

3. Advance Material 

4. Smart ship 

5. Big Data Analytic 

6. Robotic 

7. Sensor 

8. Communications 

9. Advance Manufacturing 

10. Autonomous System 

11. Human Augmentation  

12. Human Computer Interaction (Android 

etc) 

13. Cyber and Electronic Warefare 

14. Energy management 

15. Marine Bio Technology 

16. Sustainable Energy  Generation (Fuel 

Cell, Hybrid Power, Battery etc) 

17. Carbon Capture and Storage 

18. Deep Ocean Mining 
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3.2.1 Luaran produk riset PPNS 2016-2020 

Luaran produk riset PPNS difokuskan pada 4 bidang dikuti dengan topik topic yang relevan; 

1. Maritim dan teknologi pendukungnya 

a. Kapal Ikan, Patroli, wisata, ambulance dll 

b. Kapal ditribusi LNG dan BBM 

c. Kapal Tradisional 

d. Kapal Militer 

e. Komponen Kapal (Engine, Propulsion System, Deck Machinery  etc)  

f. Submarine Technology 

g. Offshore Engineering 

h. Teknologi maritime lainnya 

2. Green Technology: 

a. Green Engine 

b. Marine Environment  

c. Marine space exploration 

d. Marine Bio Technology (Alga: Energy, Nutrisi, Anti Polusi, fertilizer etc) 

e. Carbon Capture and Storage 

f. Teknologi ramah lingkungan yang lainnya 

3. Safety 

4. Energy Terbarukan 

a. Renewable Energy (Air, Angin, Matahari, Panas bumi, Gelombang, OTEC)  

b. Green energy utilization 

c. Energi terbarukan yang lain 
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3.2.2 Penelitian terintegrasi antar laboraturium atau workshop 

 Penelitian terintegrasi antar laboraturium dan workshop difokuskan pada produk produk berikut ini dengan segala variannya; 

1. Kapal Fiber dan Bio-Composite <300GT 

SUB PRODUK/ KOMPONEN 
TEKNOLOGI YANG 

DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Pencetakan Lambung Kapal FRP yang 
efisien 

Infussion 
Pengembangan alat bantu proses Infussion FRP yang 
Efisien 

Teknologi Infusi Semiotomatis 

Bio-Composite Untuk Lambung kapal 
Ramah Lingkungan 

Bio-Composite 
Pengembangan FRP dengan Serat Alam yang lebih 
Ramah Lingkungan 

Teknologi Material Bio-Composite 

Pembuatan Palka Ikan double wall 
aluminium 

Vaccum Insulation 
 Vaccum Insulation untuk efisiensi Pendinginan Ikan 
dan meningkatkan kualitas ikan dalam Palka 

Teknologi Penyimpanan ikan pasca 
tangkap 

Sistem pendingin Palka Ikan Refrigerated Sea Water 
Direct Coilled Evaporator untk meningkatkan 
efisisensi Pendinginan Palka Ikan 

Teknologi Pendinginan Ikan Pasca 
Tangkap 

Perancangan Propeller dan sistem 
Transmisi Kapal 

Computation Fluid 
Dynamic dan Dynamic 

structural untuk 
mendesain Propeller 

Optimasi Desain Propeller dengan CFD    Teknologi Perancangan Propeller 

Fabrikasi Propeller dan Sitem Transmisi CNC 5 Axis 
Propeller dan sistem transmisi yang PRESISI 
meningkatkan efisiensi propulsi 

Teknologi Fabrikasi Sistem Propulsi 

Alat Tangkap Ikan Fish Finder  
Maping posisi ikan dg Teknologi Satelit untuk 
meningkatkan Produktifitas Tangkapan 

Teknologi Informasi untuk Pencarian 
Ikan 

Sistem Navigasi Untuk Menghindari 
Tabrakan 

Smart Radar 
Maping Objek bergerak di sekitar kapal, mengenali 
objek, melakukan manuver Untuk Menghindari 
Tabrakan, ombak dll 

Teknologi Ship Autonom 
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Subsea Maping 3D Sonar 
Maping objek bawah laut, untuk melihat potensi laut 
(ikan, biota, tambang, Kapal Tenggelam) 

Teknologi Sonar 

Produksi Spare Part Marine Diesel 
Engine 

Precission Machining dan 
Heat Treatment 

Merekondisi Spare part atau membuat spare part 
Diesel Engine 

Produk Spare part Mesin Disel Kapal 

Perancangan Mesin Bantu Kapal 
(Fan, Pompa, Damper, dll) 

Perancangan dengan 
CFD maupun Finite 

Elemen 

Perancangan dg Komputer Meningkatkan 
Effisiensi kerja Mesin Bantu Kapal 

Desain Mesin Bantu (Fan, Pompa, 
Damper, Valve dll) 

Produksi Mesin Bantu Kapal (Fan, 
Pompa, Damper, dll) 

Precission Machining dan 
Heat Treatment 

Merekondisi Spare part atau membuat spare part 
Mesin Bantu Kapal 

Produk Spare part Mesin Bantu Kapal  
(Fan, Pompa, Damper, Valve dll) 

 

2. Kapal Alumunium 

SUB PRODUK/ KOMPONEN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Perancangan Kapal Aluminium 
CFD dan Dynamics Structural 

Analysis 

Optimasi desain untuk 
meningkatkan performa Kapal 
Aluminium 

Blue print Aluminum Boat Design 

Fabrikasi Kapal Uluminium 
Advanced moulding and Joining of 

Aluminum Hull 
Kualitas fabrikasi memenuhi 
International Class 

Prototype Kapal Aluminium 
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3. Refrigeration Cycle 

SUB PRODUK/ KOMPONEN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Perancangan dan Pembuatan 
Pabrik ES mandiri 

Automatic Loading unloading 
Portabel Ice Manufactur 

Membuat pabrik Es mini untuk 
Efisiensi Energi dan biaya Nelayan 

Mesin Pembuat Es Portabel untuk 
Kapal < 30GT 

Perancangan dan Pembuatan Cool 
Storage mandiri 

Teknologi Refrigerasi biasa dengan 
Suplay Energy Tenaga Gelombang 

Cool Storage dengan Energy 
mandiri 

Cool Storage dengan energy 
Gelombang Laut 

Pembangkit listrik tenaga 
gelombang 

Ocean Kinetic Energy Recovery  
Membuat Pembangkit Listrik 
Tenaga Gelombang portabel 

Pembangkit Listrik Tenaga 
Gelombang portabel 

 

4. Kapal Tradisional 

SUB PRODUK/ KOMPONEN 
TEKNOLOGI YANG 

DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Stabilitas CFD dan Experimen Detail Karakteristik Terungkap, Unik dan Orisinil Jurnal Internasional Terindex 

Manuver CFD dan Experimen Detail Karakteristik Terungkap, Unik dan Orisinil Jurnal Internasional Terindex 

Vibrasi CFD dan Experimen Detail Karakteristik Terungkap, Unik dan Orisinil Jurnal Internasional Terindex 

Propulsi CFD dan Experimen Detail Karakteristik Terungkap, Unik dan Orisinil Jurnal Internasional Terindex 
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5. Kapal Angkut LNG 

SUB PRODUK/ KOMPONEN 
TEKNOLOGI YANG 

DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Perancangan Lambung Kapal LNG 
Sekala Kecil 

CFD dan Experimen 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Blue print Kapal LNG Kecil 

Fabrikasi Lambung Kapal LNG 
Sekala Kecil 

Management Proyek 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Prototype Lambung Kapal LNG Kecil 

Perancangan Tangki LNG di Kapal 
Kecil 

CFD dan Experimen 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Blue print Tanki untuk Kapal LNG 
Kecil 

Fabrikasi Tangki LNG di Kapal Kecil Management Proyek 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Prototype Tangki untuk Kapal LNG 
Kecil 

Perancangan sistem 
Loading/unloading LNG Kapal Kecil 

CFD dan Experimen 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Blue print Penggerak untuk Kapal 
LNG Kecil 

Instalasi sistem Loading/unloading 
LNG Kapal Kecil 

Management Proyek 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Prototype sistem bongkar muat 
Kapal LNG Kecil 

Penggerak Kapal LNG Kecil Management Proyek 
Inovasi Desain Kapal LNG Skala mini untuk 
daerah terpencil untuk swasembada 
energy 

Prototype Penggerak untuk Kapal 
LNG Kecil 
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6. Kapal Laminasi 

SUB PRODUK/ KOMPONEN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Pengolahan Kayu 
Heat and Chemical treatment for 

wood 

Meningkatkan kualitas kayu 
sehingga produk memenuhi 
standard Klas BKI, ABS, Lyod 
dlsb 

Kayu berkualitas 

Perancangan dan Fabrikasi 
CFD dan Dynamics Structural 

Analysis 
Kapal laminasi sesuai dengan Klas 
BKI 

Prototype Kapal Laminasi 
 

7. Peralatan Laboratorium 

SUB PRODUK/ KOMPONEN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Alat Uji Mekanika Fluida 
Mechanical dan Instrumentation 

Enginering 
Mengurangi Ketergantungan 
Import peralatan Lab 

Peralatan Laboraturium dan 
Workshop 

Alat Uji Refrigerasi dan 
Perpindahan Panas 

Mechanical dan Instrumentation 
Enginering 

Mengurangi Ketergantungan 
Import peralatan Lab 

Peralatan Laboraturium dan 
Workshop 

Training Board Pneumatik, 
Hidraulik dan Mekatronik 

Mechanical dan Instrumentation 
Enginering 

Mengurangi Ketergantungan 
Import peralatan Lab 

Peralatan Laboraturium dan 
Workshop 

Alat Uji External dan Internal 
Engine 

Mechanical dan Instrumentation 
Enginering 

Mengurangi Ketergantungan 
Import peralatan Lab 

Peralatan Laboraturium dan 
Workshop 

Automasi Alat Uji Bahan 
Mechanical dan Instrumentation 

Enginering 
Mengurangi Ketergantungan 
Import peralatan Lab 

Peralatan Laboraturium dan 
Workshop 
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8. Kapal Sergap Militer 

SUB PRODUK/ KOMPONEN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Perancangan Kapal Serat Karbon CFD dan Dynamics Structural Analysis 
Optimasi desain untuk meningkatkan 
performa Kapal Aluminium 

Blue print Carbon Fiber Boat Design 

Carbon Fiber Untuk Lambung kapal 
ringan 

Carbon-Fiber 
Pengembangan FRP dengan Serat 
Karbon yang tangguh dan ringan 

Prototype Kapal Militer Carbon-fiber 

Perancangan High speed Propeller dan 
sistem Transmisi Kapal 

Computation Fluid Dynamic dan 
Dynamic structural untuk mendesain 

Propeller 
Optimasi Desain Propeller dengan CFD    Teknologi Perancangan Propeller 

Fabrikasi High speed Propeller dan 
Sitem Transmisi 

CNC 5 Axis 
Propeller dan sistem transmisi yang 
PRESISI meningkatkan efisiensi propulsi 

Prototype Propeller dan sistem 
Transmisi 

Sistem Navigasi Untuk Menghindari 
Tabrakan 

Smart Radar 
Maping Objek bergerak di sekitar 
kapal, mengenali objek, melakukan 
manuver Untuk Menghindari Tabrakan, 
ombak dll 

Teknologi Ship Autonom 

Perancangan Hovercraft 
Aerodynamic, CFD dan Dynamics 

Structural Analysis 
Desain optimum untuk speed dan 
manuver terbaik 

Desain Hovercraft Seri Militer 

Perancangan High speed Propeller dan 
sistem Transmisi Hovercraft 

Computation Fluid Dynamic dan 
Dynamic structural untuk mendesain 

Propeller 
Optimasi Desain Propeller dengan CFD    

Desain Sistem propulsi Hovercraft Seri 
Militer 

Fabrikasi Hovercraft Carbon-Fiber 
Pengembangan FRP dengan Serat 
Karbon yang tangguh dan ringan 

Prototype Hovercraft Militer Carbon-
fiber 
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9. Kapal Pengintai Militer 

SUB PRODUK/ KOMPONEN TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN 
INISIATIF  

PENGUATAN INOVASI 
KELUARAN 

Military drone Design CFD Analysis anti-radar drone 
Drone anti radar sesuai topografi dan 
geografi Indonesia 

Desain Drone anti Radar 

Unman under water Vehicle 
CFD Analysis anti-radar unman 

submarine 
submarine anti radar sesuai topografi 
dan geografi Indonesia 

Prototype Submarine anti radar 

Sistem kendali dan Pemetaan 
bawah air 

Artificial Intelegent, submarine 
sensing 

Maping Objek bergerak di sekitar 
submarine, mengenali objek, 
melakukan manuver Untuk 
Menghindari musuh 

Prototype sistem Kontrol unman 
submarine 

 

10. Bidang innovasi lain yang akan ditetapkan oleh SK direktur PPNS sesuai tuntutan kebutuhan pasar dan 

perkembangan IPTEK berdasarkan masukan dari P3M 
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3.2.3 Acuan tema penelitian mandiri setiap laboraturium atau workshop 

1. Laboratorium Automatic Fire Extinguisher 

a. Use of HFACS–FCM in fire prevention modelling on board of (Brodong, 

Muncar, Prigi, etc) ships 

b. Formal safety assessment of (Brodong, Muncar, Prigi, etc) ships 

2. LaboratoriumErgonomi 

a. An ergonomic evaluation of infant life jackets: Donning time & donning 

accuracy 

b. Ergonomic assessment and workstation design of (Brodong, Muncar, Prigi, 

etc) ship industry 

c. Ecoeficiency and Enviroment Ergonomics to the production of (Brodong, 

Muncar, Prigi, etc) ship industry 

3. LaboratoriumPengukuranLingkunganKerja 

a. Development of ship-specific recycling plan to improve health safety and 

environment in ship recycling yards 

b. Physical load in ship maintenance: Hazard evaluation by means of a workplace 

survey 

c. Field measurements of indoor air pollutant concentrations on of (Brodong, 

Muncar, Prigi, etc) ships 

d. On the management and prevention of heat stress for crews onboard (Brodong, 

Muncar, Prigi, etc) ships 

4. Laboratorium Kimia 

a. carbon fiber reinforced plasticfurmulation 

b. Biodegradability of conventional and bio-based plastics and natural fiber 

composites 

c. Surface preparation for residual stress measurement of an accelerated corrosion 

tested welded marine steel 

d. Pemanfaatanlimbah Fiber Glass kapalBekasuntukPenguatBeton 

e. Bio-Diesel, Bio-ethanol untukbahanbakar, Bio-refrigerant 
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5. Laboratorium P3K 

a. Computer-aided diagnosis of plus disease via measurement of vessel thickness 

in retinal fundus images of Traditional Fisherman in Brodong, Muncar, Prigi, 

etc 

b. Musculoskeletal and general first aid knowledge and practices among traditional 

fishermen in in Brodong, Muncar, Prigi, etc 

6. Laboratorium CAD dan CAM Studio Perencanaan 

a. Ship stability of Indonesia Traditional hull(Brodong, Muncar, Prigi, etc), 

Modeling and Experimental Study  

b. Developing hull, rudder, stabilizer of unman underwater vehicle 

7. Laboratorium Kimia 

a. carbon fiber reinforced plasticfurmulation 

b. Biodegradability of conventional and bio-based plastics and natural fiber 

composites 

c. Surface preparation for residual stress measurement of an accelerated corrosion 

tested welded marine steel 

d. Pemanfaatanlimbah Fiber Glass kapalBekasuntukPenguatBeton 

e. Bio-Diesel, Bio-ethanol untukbahanbakar, Bio-refrigerant 

8. Laboratorium P3K 

a. Computer-aided diagnosis of plus disease via measurement of vessel thickness 

in retinal fundus images of Traditional Fisherman in Brodong, Muncar, Prigi, 

etc 

b. Musculoskeletal and general first aid knowledge and practices among traditional 

fishermen in in Brodong, Muncar, Prigi, etc 

9. Laboratorium CAD dan CAM Studio Perencanaan 

a. Ship stability of Indonesia Traditional hull(Brodong, Muncar, Prigi, etc), 

Modeling and Experimental Study  

b. Developing hull, rudder, stabilizer of unman underwater vehicle 
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10. Laboratorium Non Metal (kolampercobaan, mould loft, 

fabrikasikapalkayudanfibreglass, oven pengeringkayu) 

a. Design and analysis of carbon fiber reinforced plastic body frame for multi-

legged subsea walking robot, Crabster, small craft etc 

b. Design and analysis Biodegradability of conventional and bio-based plastics and 

natural fiber composites for Small Boat 

c. Laboratorium Konstruksi (bending plat, profil, hidroulik cutting, roll plat, roll 

pipe, roll profil, furnace, CNC cutting, CNC High Rigidity Axial Fid System 

(lebar 3,3 m), mesinlas SMAW, GTAW, GMAW, MIC, NCP plasma cutting), 

Wire cut, Injection Mouldingdll. 

d. INADEQUATE FIELD WELDING PROCEDURES LEAD TO MARINE 

BOILER SUPERHEATER HEADER FAILURES 

e. Microstructures and properties of asymmetrical rolled 7050 Al alloy plate with 

bending behavior optimizationfor small ship 

f. Developing hull, rudder, stabilizer of unman underwater vehicle 

g. Fabrication of marine (auxiliary) engine spare part; Cylinder liner, Piston, Piston 

rod, Crank shaft, cam shaft, bost pump, pump, compressor, blower, valves, etc., 

wind turbine, sub-marine turbine. 

11. Laboratorium Uji Material (DT dan NDT) 

a. Nondestructive testing of marine protective coatings using terahertz waves with 

stationary wavelet transform 

b. The study on defects in aluminum 2219-T6 thick butt friction stir welds with the 

application of multiple non-destructive testing methods, for boat hull 

c. Automatic non-destructive three-dimensional acoustic coring system for in situ 

detection of aquatic plant root under the water bottom 

d. 25 – Non-destructive evaluation (NDE) of composites for marine structures: 

detecting flaws using infrared thermography (IRT) 

12. Bengkel Logam Dasar 

a. Optimization of Roughness and Residual Stresses in Path Controlled Grinding 

of Crankpin of Marine Diesel Engine 
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b. Modeling and simulation of centerless grinding of ball bearings of Crankshaft 

of Marine Diesel Engine 

13. Bengkel Mesin Perkakas 

a. Simulation and modeling of friction for honed and wave-cut cylinder bores of 

marine engines 

b. The vibratory stress relief of a marine shafting of 35# bar steel 

c. Fabrication of marine (auxiliary) engine spare part; Cylinder liner, Piston, Piston 

rod, Crank shaft, cam shaft, boost pump, pump, compressor, blower, valves, etc., 

wind turbine, sub-marine turbine 

d. Development of Technological Equipment to Laboratory Test In-situ Laser 

Cladding for Marine Engine Crankshaft Renovation 

14. Laboratorium Pneumatik dan Hidrolik 

a. Energy efficiency of pneumatic power take-off for wave energy converter 

b. Control of marine vehicles with pneumatic compliances 

c. Ship berthing and mooring monitoring system by pneumatic-type fenders 

d. Power take-off concept for wave energy converters based on oil-hydraulic 

transformer units 

e. Review of hydraulic transmission technologies for wave power generation 

f. Design of marine (auxiliary) engine spare part; Cylinder liner, Piston, Piston rod, 

Crank shaft, cam shaft, boost pump, pump, compressor, blower, valves, etc., 

wind turbine, sub-marine turbine 

15. Laboratorium Motor Bakar 

a. Natural gas as a marine fuel 

b. Application of a multi-zone combustion model to investigate the NOx reduction 

potential of two-stroke marine diesel engines using EGR 

c. Use of biodiesel in marine fuel formulation: A study of combustion quality 

d. An experimental study of emission and combustion characteristics of marine 

diesel engine with fuel pump malfunctions 

16. Laboratorium Marine Diesel Simulator 
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a. Thermodynamic analysis and performance optimization of an Organic Rankine 

Cycle (ORC) waste heat recovery system for marine diesel engines 

b. Comparative Overview of Marine Fuel Quality on Diesel Engine Operation 

c. On the assessment of fatigue life of marine diesel engine crankshafts 

17. Laboratorium Boiler 

a. Experimental detection of radiative energy signal from a supercharged marine 

boiler and simulation on its application in control of drum water level 

b. Optimal switching control of burner setting for a compact marine boiler design 

c. Comparison of particle emissions from small heavy fuel oil and wood-fired 

boilers 

d. Uniformity flow distribution in superheater of marine boiler 

e. Design and fabrication of Marine Boiler and its components; valve, heat 

exchanger, drum, gas turbine 

18. Laboratorium Fluida dan Sistem Pendingin 

a. Marine refrigeration plants for small fishing ships: low-GWP refrigerants and 

strategies to reduce environmental impact 

b. Integration of an Ammonia-water Absorption Refrigeration System with a 

Marine Diesel Engine: A Thermodynamic Study 

c. Performance analysis of a solar-assisted OTEC cycle for power generation and 

fishery cold storage refrigeration 

d. Development and experiment of a 60 kW horizontal-axis marine current power 

system 

e. Design of marine (auxiliary) engine spare part; Cylinder liner, Piston, Piston rod, 

Crank shaft, cam shaft, boost pump, pump, compressor, blower, valves, etc., 

wind turbine, sub-marine turbine  

19. Laboratorium Instrumentasi, Listrik Dasar dan Fisika 

a. Development and evaluation of an ultralow-noise sensor system for marine 

electric field measurements 

b. Portable LED fluorescence instrumentation for the rapid assessment of potable 

water quality 
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c. Development of DSP-based instrumentation for power quality monitoring on 

small and fishing ships 

d. Merancang dan memfabrikasi: Sensor (Thermal, Flow, Pressure, displacement, 

encoder dll),  

20. Laboratorium Elektronika, Kontrol dan Mikroprosesor 

a. Method of Synthesis of Automatic Correction Systems of Underwater Vehicles 

Linear Displacements 

b. Path following control for marine surface vessel with uncertainties and input 

saturation 

c. Fuzzy terminal sliding mode control for extracting maximum marine current 

energy 

d. Neural network based adaptive dynamic surface control for cooperative path 

following of marine surface vehicles via state and output feedback 

e. DesaindanFabrikasi PLC, Microcontroller, Microprosesor 

21. Laboratorium Mesin Listrik 

a. Robust multivariable sliding mode control design for generator excitation of 

marine turbine in multimachine configuration 

b. Optimized efficiency of all-electric ships by dc hybrid power systems 

c. Analysing the possibilities of using fuel cells in ships 

d. Hydrogen-fueled marine transportation 

e. Submerged electric motor pumps for marine liquefied gas cargo 

f. Integrated Design Platform for Marine Electric Propulsion System 

g. Desain and Fabrikasi Motor listrik (penggerak Kapal, Kemudi, pompa, 

kompresor, blower dll) pada kapal kecil, Transformator, Circuit breaker, 

Magnetic Contactor, Relay, MCB 

22. Laboratorium Reparasi Listrik 

a. Direct torque control implementation with losses minimization of induction 

motor for electric ship applications with high operating life of the battery 

b. Effect of power quality on windings temperature of marine induction motors. 

Part II: Results of investigations and recommendations for related regulations 
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c. Desain and FabrikasiMotor listrik (penggerakKapal, Kemudi, pompa, 

kompresor, blower dll) padakapalkecil, Transformator, Circuit breaker, 

Magnetic Contactor, Relay, MCB 

d. Reduction of Thermal Loss in HTS Windings by Using Magnetic Flux 

Deflection 

23. Laboratorium Elektronika Daya dan Penggerak Listrik 

a. Impact of high voltage electric field thawing on the quality of frozen tuna fish 

(Thunnusalbacares) 

b. Technological trends in electric topologies for offshore wind power plants 

c. Desain and FabrikasiMotor listrik (penggerakKapal, Kemudi, pompa, 

kompresor, blower dll) padakapalkecil, Transformator, Circuit breaker, 

Magnetic Contactor, Relay, MCB 

d. Reduction of Thermal Loss in HTS Windings by Using Magnetic Flux 

Deflection 

24. Teknik Pengolah Limbah: 

a. Process simulation and dynamic control for marine oily wastewater treatment 

using UV irradiation 

b. Environmental controls on the post-Permian recovery of benthic, tropical marine 

ecosystems in Surabaya, Jakarta, Lamonganetc 

c. Are marine reserves and harvest control rules substitutes or complements for 

rebuilding fisheries? 

d. Using expert elicitation to estimate the impacts of plastic pollution on marine 

wildlife 

25. Management Bisnisdan Marketing 

a. Environmental management of boating related impacts by commercial fishing, 

sailing and diving tour boat operators in Indonesia 

b. Effort reallocation of illegal fishing operations: A profitable scenario for the 

municipal fisheries of Brondong, Lamongan, Indonesia 

c. Assessing economic effects of a marine protected area on fishing households 

26. Laboraturium Otomasi dan Robotika 
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a. An Approach to combine Methods for Cooperative Navigation and Optimal 

Sensor Placement in Marine Robotics 

b. Rapid modeling and control systems prototyping of a marine robotic vehicle 

with model uncertainties using xPC Target system 

27. Lab. Bahasa Inggris; 

a. Complex project conceptualization and the linguistic turn; the case of a small 

Australian construction company (Small ship company, Brondong, muncar, dll) 

28. MKDU 

a. Capacity and regulations against overloading of commercial ships in Byzantine 

and Islamic maritime practices 

b. The legal basis for groundwater protection in the gulf states: An introduction to 

Islamic law applied to water 

 

Catatan: Tema penelitian diatas hanya merupakan acuan bagi seluruh peneliti. Seluruh peneliti 

dibebaskan untuk menentukan temanya sesuai dengan kompetensinya masing masing dalam 

bingkai 4 bidang utama penelitian PPNS 2016-2020 
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3.2.4 Peta Strategi Pengembangan  

Peta strategi pengembangan yang akan dilaksanakan agar sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan dapat dicapai, secara sederhana digambarkan dalam Gambar 3.1 berikut ini, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Strategi Pengembangan  

 

Untuk membangun penelitian terapan di PPNS, diperlukan tim pengelola penelitian yang 

kompak dan solid. Tim terdiri dari empat bagian; pemasaran, fabrikasi, publikasi, kontrol kualitas dan 

keuangan. Mereka dipimpin  oleh Ketua unit penelitian dibantu sekretaris, diawasi oleh Ketua Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat atas dukungan Direktur PPNS. 

Tim pemasaran, dinahkodai oleh Ka Unit Inovasi dan Pusat unggulan teknologi dan dibantu Ka 

Unit Pengabdian Kepada masyarakat, bertugas;  

1. mendaftar semua peralatan di setiap laboratorium atau workshop dan mempelajari permintaan 

pasar atas produk yang bisa dikembangkan d, terutama produk impor, yang berpotensi dapat 

diproduksi di fasilitas workshop/laboraturiumt PPNS.  

2. Jika produk berhasil dibuat, mereka mendistribusikan produk kepada pelanggan dan menyerap 

umpan balik untuk meningkatkan produk serupa berikutnya.  

3. Mempertahankan kepuasan pelanggan, terkait layanan purna jual dari produk dan juga 

membangun merek yang lebih baik.  
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4. Mereka juga membuat kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait industri 

khusususnya  kemaritiman dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas 

peluang pasar. 

Tim Publikasi karya ilmiah, dimotori oleh Task-force Jurnal dan publikasi, dibawah Ka unit 

Penelitian yangb bertugas;  

1. membuat grand design produk berdasarkan produk yang ada di pasar, diselidiki oleh bagian 

pasar, modifikasi sedemikian rupa dengan merujuk pada International Journal terkini dan 

HAKI yang sudah ada.  

2. menjamin produk ini bebas klaim hak cipta.  

3. Memproses hasil riset sampai mendapatkan HAKI dan atau diterbitkan dalam jurnal 

Nasional maupun Internasional untuk setiap produk. 

Team  fabrikasi yang dipimpin oleh setiap kepala laboratorium dan workshop yang bertugas 

membuat;  

1. detail desain dan prefabrikasi, m 

2. elatih siswa untuk bekerja secara tepat, pengendalian proses produksi,  

3. berkoordinasi dengan laboratorium lain di mana produk ini dirakit dari komponen 

tersebut, dibuat oleh beberapa laboratorium.  

4. Didukung oleh Tim publikasi, melakukan uji kompetensi terhadap mahasiswa, atas 

keterlibatan mereka dalam proses fabrikasi dll. 

5. menyusun Journal baik nasional maupun International bersama team publikasi 

Tim kontrol kualitas dinahkodai oleh Unit inovasi dan pusat unggulan teknologi bertanggung 

jawab atas kualitas produk, bertugas; 

1. Menguji, mengevaluasi, memberikan solusi untuk perbaikan produk.  

2. Merespon keluhan cepat terkait dan mengklaim dari pelanggan.  

3. Menjaga kesetimbangan kualitas produksi dan proses pengajaran, sehingga nilai nilai 

pendidikan tidak dikorbankan untuk mengejar target produksi.  

4. Bersama-sama dengan bagian fabrikasi, mereka harus perhatian dan perduli terhadap 

semua mesin produksi dan alat-alat pendukungnya, untuk memberikan perawatan 

yang tepat, bahkan memperbaruinya. 

Cashflow dari pendapatan harus dikelola oleh bagian keuangan independen, di bawah 

pengawasan kepala Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memastikan semua kegiatan 

berjalan dengan baik. Bagian ini harus memiliki manajemen yang transparan dan akuntabilitas sesuai 

dengan hukum pemerintah dan aturan pengelolaan keuangan yang berlaku. 
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BAB. IV 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS  

DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Berdasarkan garis besar RIP yang telah tertuang pada Bab III, berikut ini akan 

dijabarkan sasaran, detil program strategis dan indikator kinerja. Arah penelitian Politeknik 

Perkapalan Negeri Surabaya bersifat multidisiplin yang memiliki tema pengembangan 

penelitian unggulan yaitu, “Pengembangan Teknologi Maritim, dan industry 

pendukungnya dengan berbasis pada; safety dan rekayasa teknologi  ramah lingkungan”. 

Adapun fokus pengembangan penelitian untuk mendukung tema penelitian unggulan tersebut  

di kelompokkan menjadi 4 topik penelitian. Gambar di bawah ini memperlihatkan kerangka 

pikir (framework) Penjabaran Rencana Strategis Penelitian di PPNS 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Pikir (Framework) Fokus Penelitian di PPNS 
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4.1 Pengukuran kinerja : KPI (Key Performance Indicators) 

Parameter keberhasilan kinerja unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dicapai dengan mengacu pada target sebagai berikut, Tabel 4.1  

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Penelitian di PPNS 

NO Indicator 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Jumlah Judul 30 38 46 54 62 

2 Rosio Dosen Meneliti (%) 50 60 70 80 90 

3 Produk Sip Pasar 2 4 6 8 10 

4 HAKI 1 2 4 6 8 

5 Publikasi Nasional 10 20 30 40 50 

6 Publikasi Internasional 4 8 12 16 18 

 

4.2.Rencana Pendanaan (dalam Juta Rupiah) 

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penelitian di PPNS 

NO Aktifitas 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Penelitian 1.500 1.900 2.300 2.700 3.100 

2 Pengembangan Produk 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 

3 HAKI 20 40 80 120 160 

4 Publikasi Nasional 50 100 150 200 250 

5 Publikasi Internasional 120 240 360 480 540 

 

Total 4.706 6.297 7.908 9.519 11.070 
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 Untuk mensukseskan target diatas, diperlukan dana total selama 5 tahun 39,5 M 

Rupiah  dengan sumberdana yang direncanakan berasal dari berbagai fihak baik internal 

maupun eksternal institusi PPNS   

 

4.3.Rencana Sumber Dana  (dalam Juta Rupiah) 

Tabel 4.3 Indikator Sumber Dana Penelitian di PPNS (2016-2020) 

NO 
Aktifitas 2016 2017 2018 2019 2020 

1 DIPA PPNS            282             378             474           571             664  

2 PEMERINTAH (Kemenristek 
dikti, LPDP, Pemda dll) 

        1.882          2.519          3.163          3.808          4.428  

3 Luar Negeri         1.412          1.889          2.372          2.856          3.321  

4 Industri dan Stakeholder         1.129          1.511          1.898          2.285          2.657  
 

Total         4.706          6.297          7.908          9.519       11.070  

 

Catatan: 

 Dana tersebut dalam bentuk in-kind dan in-cash 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian (RIP) PPNS tahun 2016 - 2020 ini diharapkan mampu 

menghasilkanpenelitian-penelitian berkualitas sesuai dengan fokus penelitian unggulan 

PPNS.RIP ini memberikan panduan bagi para peneliti untuk terus-menerus 

mengembangkandan memperbarui road map dan pelaksanaan penelitian untuk memunculkan 

keunggulan,kepakaran  baik nasional dan internasional. 

Munculnya keunggulan, kepakaran ini diharapkan akan meningkatkan kemampuanpara 

peneliti di PPNS untuk berkompetisi meraih kesempatan-kesempatan penelitian yang lebihluas, 

antara lain kompetisi untuk mendapatkan lebih banyak research grant internasional, 

publikasiinternasional berkualitas, output HKI dan komersialisasinya, serta penghargaan dan 

berbagai bentuk pengakuan masyarakat yang lain. Konsekuensilogis dari hal ini, roda penelitian 

memperoleh momentum, dana akan terus menggelinding karenasudah menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari kehidupan dosen atau peneliti di PPNS.Disamping itu, output-output penelitian 

yang baik diskenariokan akan berlanjut dan relevansi bahan ajar, yang berdampak langsung 

pada makin berkualitas dan menariknya proses belajar-mengajar di PPNS. Hasil-hasil 

penelitian yang diwujudkan dalam bentuk model/prototype/teknologi tepat guna secara 

langsung juga akan mendatangkan manfaat ke masyarakatluas melalui program pengabdian 

kepada masyarakat, menyebabkan pengabdian masyarakat yangdilakukan dosen sangat relevan 

dan bermutu. 

Akhir kata, tim penyusun RIP ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

untuk dukunganyang telah diberikan oleh Pimpinan Politeknik Perekapalan Negeri Surabaya, 

PimpinanJurusan serta rekan-rekan peneliti yang memungkinkan penyusunan RIP dapat 

diselesaikan dengan baik. 

 

 

 

 

 


