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KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan
HidayahNya, sehingga penyusunan Road Map Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba dapat diselesaikan.
Roadmap ini disusun sebagai rencana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat pada Fakultas Teknik kedepan.
Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan diperlukan
masukan, kritik dan saran dari pihak terkait khususnya civitas akademik di lingkungan
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba.
Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik UMB

Drs. Ansar Adil M.Si
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BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan dua pilar kegiatan
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba (UMB), selain dari kegiatan
pengajaran dan kegiatan penunjang lainnya yang tertuang di dalam Catur Dharma
PerguruanTinggi.
Roadmap Penelitian Fakultas merupakan implementasi dari roadmap tingkat
universitas yang tertuang dalam RIP (rencana induk penelitian) 2019 – 2024. RIP- UMB
sebagai acuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh
peneliti/dosen UMB, tidak lepas dari Rencana Strategis UMB 2019–2023 yang telah
disahkan oleh senat UMB. Roadmap Penelitian Fakultas berisi payung - payung penelitian
yang menjadi unggulan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dimana
melibatkan 1 (satu) Program Studi di Fakultas Teknik yaitu Program Studi Teknik
Perencanaan Wilayah dan Kota.

1.2. Tujuan
Tujuan pembuatan roadmap ini adalah sebagai pedoman dan arah kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Fakultas, Universitas
maupun Dikti, disamping kegiatan penelitian rutin yang dilakukan oleh perorangan dan
kelompok serta laboratorium.

1.3. Landasan Kebijakan
Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Bulukumba dirancang dengan landasan kebijakan sebagai
berikut:

1

Tabel 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas dan Fakultas
VISI
UMB
Pada Tahun 2038 Universitas Muhammadiyah
Bulukumba menjadi Universitas yang menciptakan
Entrepreneur Muslim Tingkat Nasional yang
Unggul dan berakhlakul karimah
MISI
UMB
1. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis
entrepreneur yang dilandasi nilai-nilai islam.
2. Melakukan penelitian sesuai kompetensi
keilmuan
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat
4. Menyelanggarakan pembinaan dan
pengembangan Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan

TEKNIK
Menjadi fakultas teknik yang islami,
mandiri, unggul, berdaya saing,
bertanggungjawab dan berwawasan
lingkungan di tingkat nasional tahun 2024.
TEKNIK
1. Menyelenggarakan catur dharma
perguruan tinggi yang mampu
memenuhi tuntutan masyarakat atau
pengguna out put di bidangketeknikan.
2. Mengembangkan kualitas civitas
akademika yang mengedepankan nilainilai Al Islam danKemuhammadiyahan.
3. Menelenggarakan otonomisasi
pendididan dalam meningkatkan
pelayanan di bidang akademik.
4. Mengupayakan dan mengoptimalkan
kerjasama yang konstruktif dengan stake
holders dalam maupun luar negeri.

TUJUAN
UMB
1.

Menghasilkan lulusan yang berintegritas tinggi
dan kompeten di bidang ilmunya serta
memiliki jiwa enterpreneur muslim

2.

Menghasilkan penelitian di bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi maupun
enterpreneur untuk kemaslahatan umat

3.

Terlaksananya pengabdian masyarakat di
bidang IPTEK, enterpreneur, maupun bidang
lainnya untuk kemaslahatan umat
Mewujudkan Universitas
Muhammadiyah Bulukumba sebagai pusat
unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah
yang menghasilkan kader persyarikatan, kader
umat, dan kader

4.

5.

Terlaksananya Kerjasama nasional dan
internasional dalam mewujudkan catur dharma
perguruan tinggi

TEKNIK
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk menunjang pengembangan
keilmuan dosen dan mahasiswa.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas
penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk menunjang pengembangan
keilmuan dosen dan mahasiswa.
3. Terwujudnya wadah ilmiah bagi
dosen untuk mempublikasikan karya
tulis hasil penelitian dan pengabdian.
4. Terwujudnya sarjana dan ahli madya
teknik yang cerdas, unggul dan
berdaya saing di bidangnya dan
berakhlak mulia sesuai nilai-nilai
Islam.
6. Terwujudnya inovasi pembelajaran
dari tenaga pendidik, sehingga
mahasiswa mampu menjawab dan
mengatasi permasalahan keteknikan.
7. Tercapainya kualitas lulusan teknik
yang mampu berdaya saing di era
global.
8. Terwujudnya kepercayaan stakeholders
pada out put Fakultas Teknik UMB.
9. Terwujudnya civitas akademika yang
dapat memaksimalkan potensi secara
otonom dan mendapat dukungan dari
institusi.
10. Terwujudnya dana operasional
otonomi prodi yang mampu
mendukung kinerja akademik.
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1.3.1. Riset Unggulan Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Riset Unggulan Universitas Muhammadiyah Bulukumba adalah bidang-bidang
penelitian yang menjadi fokus/perhatian utama Universitas Muhammadiyah
Bulukumba. Riset unggulan Universitas Muhammadiyah Bulukumba dipilih
berdasarkan SWOT (strength, weakness, opportunity and treath) analysis, yang meliputi
antara lain evaluasi diri/internal dan pemindaian lingkungan (environtmentalscanning).
Riset Unggulan Universitas Muhammadiyah Bulukumba meliputi bidang-bidang
sebagai berikut :
1. Entrepreunership, Ecoprenuership, dan pengolahan limbah
2. Pendidikan dan Teknologi
3. Good Corporate dan Sustainbility Development
4. Rekayasa Teknologi yang berwawasan lingkungan

Sasaran RIP Universitas Muhammadiyah Bulukumba sebagai berikut :
1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah di universitas

tiap tahunnya;
2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan penelitian dan pengabdian;
3) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian;
4) Meningkatnya perolehan buku ajar, publikasi ilmiah dan perolehan HaKI sebagai

luaran penelitian
5) Menjadikan hasil-hasil penelitian dan pengabdian yang bisa diterapkan dan

dimanfaatkan dalam sistem pembelajaran dan di masyarakat.
1.3.2. Landasan Kebijakan Penyusunan Road Map
Beberapa landasan kebijakan yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Bulukumba (2019 -2024).
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat.
1.3.3. Payung Utama Penelitian Fakultas Teknik UMB
Aktivitas penelitian di lingkungan Fakultas Teknik meliputi penelitian
monodislipin maupun lintas disiplin ilmu. Untuk memberi arah terhadap berbagai
penelitian tersebut maka dikembangkan payung-payung penelitian yang sejalan dengan
payung utama penelitian yang telah ditetapkan oleh UMB.
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Model yang diangkat dalam payung penelitian utama ini adalah pembangunan
wilayah binaan, dimana semua penelitian yang termasuk di bawah payung penelitian
diarahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam wilayah binaan. Dengan
demikian seluruh disiplin ilmu dan teknologi dapat

diimplementasikan dan

dikontribusikan untuk pembangunan wilayah. Adapun jenis riset untuk Fakultas Teknik
yaitu:
a. Pengembangan Kapasitas dan Kesejahteraan: Peningkatan & Pemukiman Perkotaan.
b. Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Perencanaan Bio-Regional &
Agropolitan Kota 'Hijau' & Perencanaan Desain Wilayah.
c. Pembangunan Daerah & Partisipasi Untuk Perencanaan Pedesaan
Renop Fakultas Teknik Bidang Penelitian
Renop Fakultas Teknik bidang Penelitian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
• Mengintegrasikan Lab-lab yang ada berbasis pada kompetensi keilmuan, dan

terwujudnya jalinan pengembangan Iptek dengan sasaran menjadi pusat penelitian
unggulan Keterlibatan antar peneliti.
• Mengintegrasikan Road map tingkat jurusan ke tingkat fakultas (lintas jurusan).
• Menentukan road map unggulan fakultas.
• Program pembinaan penelitian dosen muda oleh doktor.
• Kalab didanai untuk menjadi anggota asosisasi profesi Nasional dan Internasional
• Mengidentifikasi potensi sumberdaya dan permasalahan lokal yang bisa diangkat

menjadi penelitian untuk kepentingan masyarakat.
• Dosen melakukan kerjasama penelitian dengan pihak lain.
• Memperbaiki kinerja laboratorium dalam menunjang penelitian

Renop Fakultas Teknik Bidang Pengabdian Masyarakat
Renop di bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi kegiatan- kegiatan
sebagai berikut:
•

Penyusunan Roadmap PkM dan kerjasama.

•

PkM yang dilakukan dibiayai secara mandiri untuk PkM Mandiri dan PkM Hibah
Dikti akan meningkatkan rasio.

•

Pembuatan SOP untuk PkM

•

Peningkatan PkM dan kerjasama yang berasal dari pendanaan lain: 1) Dana dari CSR
BUMN 2) Dana hibah DIKTI 3) Dana Mandiri 4) Kementerian Teknis terkait.
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•

Publikasi dari hasil PkM baik dalam media massa/ bulletin Universitas/ Fakultas
ataupun artikel/jurnal ilmiah.

•

Peningkatan jumlah judul PkM yang melibatkan Lab.

•

Pembuatan Profil Lab.

•

Promosi Lab.

•

Peningkatan/perluasan MOU dengan instansi: Pemerintah, Swasta, Masyarakat,
Industri dan PT.

1.3.4. Landasan Kebijakan Penyusunan RoadMap
Beberapa landasan kebijakan yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Bulukumba (2019 -2023).
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat.
1.3.5. Payung Utama Penelitian Fakultas Teknik UMB
Aktivitas penelitian di lingkungan Fakultas Teknik meliputi penelitian
monodislipin maupun lintas disiplin ilmu. Untuk memberi arah terhadap berbagai
penelitian tersebut maka dikembangkan payung-payung penelitian yang sejalan dengan
payung utama penelitian yang telah ditetapkan oleh UMB.
Model yang diangkat dalam payung penelitian utama ini adalah pembangunan
wilayah binaan, dimana semua penelitian yang termasuk di bawah payung penelitian
diarahkan untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam wilayah binaan. Dengan
demikian seluruh disiplin ilmu dan teknologi dapat

diimplementasikan dan

dikontribusikan untuk pembangunan wilayah. Adapun jenis riset untuk Fakultas Teknik
yaitu:
a. Pengembangan Kapasitas dan Kesejahteraan: Peningkatan & Pemukiman Perkotaan.
b. Manajemen Sumber Daya Alam Berkelanjutan: Perencanaan Bio-Regional &

Agropolitan Kota 'Hijau' & Perencanaan Desain Wilayah.
c. Pembangunan Daerah & Partisipasi Untuk Perencanaan Pedesaan
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BAB II. ROAD MAP PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK
2.1. Potensi Sumber Daya
Potensi sumber daya di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba
(FT UMB) dalam menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
antara lain meliputi potensi Program Studi/Program Studi dan laboratorium, serta potensi
sumber daya manusia.

2.1.1. Potensi Program Studi dan Laboratorium
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Bulukumba (FT UMB) mempunyai
1 Program Studi untuk Program Pendidikan S1, yaitu Program Studi
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang mengelola Laboratorium GIS, Laboratorium
Komputer, dan Studio (Praktek Lapangan).
2.1.2. Potensi Sumber Daya Manusia
Potensi sumber daya manusia terdiri dari dosen, staf administrasi, laboran (teknisi)
dan mahasiswa. Jumlah dosen dengan kualifikasi magister sebanyak 6 orang.
2.2. Hasil Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat
Kuantitas dan implementasi dari hasil penelitian dalam penyelesaian masalah riil
di masyarakat masih memerlukan peningkatan dan pendekatan lebih serius dan intensif,
sementara kualitasnya dalam arti bahwa hasil penelitian banyak dipublikasikan dalam
jurnal internasional dan nasional terakreditasi masih sangat terbatas.
2.3. Roadmap penelitian dan pengabdian
Roadmap Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik
didasarkan kepada roadmap Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Roadmap ini
meliputi Topik- topik Payung Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang
direncanakan dan dikembangkan oleh Program Studi - Program Studi. Semua kegiatan
pengabdian masyarakat di tingkat Program Studi mengacu kepada topik yang
memayunginya.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi hasil kegiatan
penelitian. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan satu paket
yang tidakterpisahkan.
6

Rencana kegiatan penelitian di setiap Program Studi didasarkan kepada beberapa
kompetensi yang berbeda. Program Studi mengadakan penelitian berbasis laboratorium
serta riset grup.
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BAB III. PAYUNG PENELITIAN FAKULTAS TEKNIK
3.1. Nama Payung Penelitian
Payung

utama

penelitian Fakultas

Teknik

Universitas

Muhammadiyah

Bulukumba, yang merupakan roadmap penelitian di tingkat Fakultas diberi nama:
Lingkungan Binaan Mandiri Energi Hijau. Payung utama penelitian ini membawahi
sebesar mungkin kegiatan penelitian dosendosen Jurusan, baik secara mandiri maupun
terpadu.
Di luar payung penelitian utama Fakultas, payung-payung penelitian di setiap
Program Studi dan Laboratorium tetap dikembangkan. Beberapa disiplin ilmu mempunyai
ciri yang khas yang pada saat ini mungkin tidak dapat diimplementasikan. Pengembangan
keilmuan dari disiplin tersebut mungkin lebih diperlukan dibanding implementasinya.
Dengan demikian, penelitian di Fakultas Teknik digolongkan menjadi dua.
Golongan pertama adalah penelitian-penelitian di bawah payung penelitian utama
(Kelompok A), golongan kedua adalah penelitian-penelitian diluar payung utama
(Kelompok B) dan Penelitian Terpadu Riset grup (Kelompok C). Penelitianpenelitan
tersebut tetap didukung untuk dikembangkan, baik di tingkat fakultas, di tingkat
universitas maupun tingkat nasional dan internasional.

3.2. Target Luaran
Luaran yang ditargetkan adalah terbangunnya kelompok masyarakat binaan di
wilayah Bulukumba, Bantaeng, Selayar, Jeneponto dengan jumlah publikasi ilmiah
berskala nasional dan internasional meningkat.
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3.3. Rencana Kerja dan Tahapan
Tahapan untuk mencapai target dijelaskan pada diagram roadmap berikut.

Gambar 1. Road Map Kegiatan Penelitian dan PKM FT UMB mulai 2020 – 2024
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LAMPIRAN

Roadmap Program Studi
Program Studi
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Penelitian:
1
2
3

Perencanaan wilayah dan kota
Penanggulangan bencana dan lingkungan
Pengembangan model pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal
Pengembangan riset dalam organisasi, manajemen, iptek dalam membantu
4
pemerintah.
Pengabdian:
1 Penerapan hasil peneltian dalam bidang pengembangan wilayah desa dan kota secara
berkelanjutan.
2

Implementasi desain tata hijau, penyusunan data base dan pemetaan infrastruktur
untuk mewujudkan wilayah binaan mandiri energi hijau ramah lingkungan
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