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Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya 

Rencana Strategis Penelitian Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu tahun 

2019-2023 (Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023). Dokumen ini disusun dan 

dikembangkan berdasarkan kajian dari Renstra Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu 2019-2023, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, dan 

Renstra Kementerian Perindustrian. Dokumen Renstra Penelitian Polifurneka 2019-

2023 ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian, evaluasi, dan pengembangan penelitian di Politeknik Industri Furnitur dan 

Pengolahan Kayu bagi seluruh pemangku kepentingan.  

Selanjutnya mengacu Renstra Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan 

Kayu 2019-2023, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, dan Renstra 

Kementerian Perindustrian, maka Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 ini 

menekankan pentingnya penelitian dengan  pengembangan riset dan pengabdian 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi industry furnitur (applied 

theory). 

Dokumen Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 berisi tentang Visi dan Misi 

Penelitian Polifurneka, Tujuan, Sasaran, Program Strategis, dan Indikator Kinerja 

Penelitian Polifurneka dalam kurun lima tahun ke depan. Dengan demikian, Renstra 

Penelitian Polifurneka 2019-2023 ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan, 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian sesuai Rencana Strategis Polifurneka 2019-

2023. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika, termasuk para 

peneliti, reviewer, pengelola kegiatan penelitian, dan seluruh pemangku kepentingan 

dalam upaya mewujudkan kepemimpinan Polifurneka dalam Bidang Penelitian.  

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih 

sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan 

Dokumen Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 ini. 

       Kendal,   Januari 2019 

       Direktur, 

 

       Tri Ernawati 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Strategis Penelitian     

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Polifurneka) didirikan sebagai 

langkah untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten di industri furnitur yang 

mempunyai kesesuaian dan keselarasan dengan industri. Sebagai pendidikan tinggi 

vokasi maka Polifurneka mengamalkan dan menerjemahkan Tridharma Perguruan 

Tinggi dalam kegiatannya. Polifurneka bertekad mendedikasikan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Polifurneka tidak hanya 

menjadi rujukan pendidikan dan pengembangan IPTEK di bidang furnitur, tetapi juga 

penghantaran IPTEK kepada masyarakat.  

Rencana Strategis Penelitian Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu 

disusun untuk memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian bagi sivitas 

akademika Polifurneka selama jangka waktu lima tahun dari 2019-2023. Oleh karena itu, 

tujuan penyusunan Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 ini adalah untuk:  

1. Memfokuskan penelitian pada pengembangan keilmuan dengan basis 

keunggulan dan keunikan Polifurneka untuk peningkatan kemaslahatan bagi 

industri, masyarakat dan dunia terutama dalam memberikan kontribusi bagi 

keilmuan, masyarakat, dan kemanusiaan. 

2. Memperkuat sistem, organisasi, dan tata kelola penelitian dengan 

menjalankan reformasi birokrasi untuk menciptakan layanan prima dalam 

bidang penelitian serta penguatan sistem inovasi dalam menjalankan 

penelitian, meningkatkan kepercayaan stakeholders, dan memberikan fasilitas 

bagi dosen dan para peneliti. 

3. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama nasional dan internasional 

untuk peningkatan infrastruktur penelitian, pendanaan, dan perbaikan mutu 

dan infrastruktur penyelenggaraan penelitian. 

4. Memperkuat sistem informasi penelitian yang terintegrasi dengan sistem 

informasi sehingga menjadi pangkalan data terpadu, lengkap, dan bersifat real 

time untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

pengembangan penelitian. 

 

 

 

 

 

 



B. Peta Jalan Penelitian 

 

Peta jalan penelitian Polifurneka telah ditetapkan dan dibagi menjadi lima 

tahapan yaitu Tahap R&D (2019-2023), Tahap Teknologi dan Produksi (2024-2028), 

Tahap Pemantapan Produksi (2028-2032), dan Tahap Market (2032-2036) sebagaimana 

tertera pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Peta jalan penelitian Polifurneka 

R&D (2019-2023) Teknologi dan 
Produksi (2024-

2028) 

Pemantapan 
Produksi (2028-

2032) 

Market (2032-
2036) 

- Identifikasi dan 
pengembangan 
sumber daya 
bahan baku 
pada produksi 
furnitur 

- Identifikasi dan 
pengembangan 
desain furnitur 
khas Indonesia 

- Manajerial, 
pemasaran, dan 
identifikasi 
sistem produksi 
dengan 
teknologi industri 
4.0 pada 
produksi furnitur 

 

- Model dan 
teknologi pada 
furnitur dan 
proses 
produksinya. 

- Pengembangan 
teknologi pada 
desain furnitur 

- Analisis resiko 
pada proses 
produksi 
industri furnitur 

- Riset 
penerapan 
teknologi 
industri 4.0 
pada industri 
furnitur  

- Efisiensi sumber 
daya bahan 
bahan pada 
produksi furnitur 

- Desain furnitur 
untuk 
meningkatakan 
efiseiensi 
produksi  

- Sistem produksi 
mass product 
dengan 
menerapkan 
teknologi industri 
4.0 pada industri 
furnitur 

- Model dan 
metode 
pengembangan 
bisnis lokal 
furnitur 

- Desa UMKM  
furntitur mandiri 

- Komunitas bisnis 
linternasional 
furnitur 

- Teknologi maju 
produksi furniture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. LANDASAN PENGEMBANGAN 

 

A. Visi dan Misi 

Sebagai landasan dalam memandu arah pengembangan Polifurneka  

bagi setiap pemangku kepentingan, Visi Polifurneka adalah: " Politeknik Industri 

Furnitur dan Pengolahan Kayu menjadi model teladan bagi Pendidikan sektor 

Furnitur dan Pengolahan Kayu pada tahun 2030, sebagai pijakan bagi 

pengakuan internasional di masa yang akan datang.” selanjutnya disebutkan 

Misi Polifurneka adalah: 

 Lembaga ini dibagun dengan tujuan utama sebagai penyedia sumber daya 

manusia industri yang kompeten untuk mengisi celah manajemen tingkat 

menengah di Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. 

 Menghasilkan lulusan yang kompeten secara kewirausahaan, pengetahuan 

dan ketrampilan yang penting untuk memenuhi kebutuhan Industri Furnitur 

dan Pengolahan Kayu di lingkungan yang dinamis. 

 Membangun lingkungan belajar yang didedikasikan untuk mencapai 

keunggulan di Pendidikan dan pelatihan vokasi teknis berdasarkan pada 

prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

Politeknik mendorong desain inofatif, berpikir kritis, banga dan percaya diri, 

disiplin, simpati, integritas dan akuntabel. 

Mengacu pada Visi dan Misi Polifurneka ini Senat Polifurneka telah 

merumuskan Visi dan Misi Penelitian Polifurneka. Adapun Visi Penelitian 

Polifurneka adalah:  

 

“Menuju terciptanya riset berkualitas yang mampu mengatasi 

permasalahan dalam bidang industri furnitur”. 

 

 sedangkan Misi Penelitian Polifurneka:  

 

“Membangun dan mengembangkan budaya riset, menyediakan fasililas 

riset, dan manajemen riset yang profesional untuk menghasilkan riset unggulan 

untuk membantu penyelesaian masalah dalam bidang industri furnitur”.  

 

 

 

 

 

 



 

B. Analisis Kondisi Saat Ini 

 

Berdasarkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang 

(opprotunity) dan ancaman (threat), maka dapat disusun matrik SWOT (Tabel 2) untuk 

melihat kondisi nyata saat ini pada bidang penelitian dan merumuskan strategi. 

 

Tabel 2. Analisis SWOT Penelitian Polifurneka 

Faktor Internal 

Strenghts Weaknesses 

Terdapat dana hibah internal dari 
Polifurneka 

Tidak semua dosen memiliki latar 
belakang profesional dalam furnitur dan 
kayu 

Dukungan industri pada kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 

Beban mengajar Dosen masih tinggi dan 
sebagian besar dosen menjabat sebagai 
pimpinan 

Politeknik Kendal memiliki infrastruktur 
utama: Workshop, dan Mesin Teknologi 
Tinggi. 

Minimnya fasilitas pengujian/ 
laboratorium uji 

Terdapat peluang penelitian bagi dosen 
di industri 

Minimnya studi literature di bidang 
furnitur 

 Kualitas keluaran hasil penelitian belum 
optimal 

Faktor Ekternal 

Opportunities Threats 

Satu satunya Politeknik Negeri dalam 
bidang Perkayuan 

Kondisi ekonomi pada industri furnitur 
yang tidak stabil dan tren masa depan 

Kondisi bagus untuk R&D menemukan 
bahan baru dalam furnitur dan 
pemrosesan kayu 

Kurangnya bahan baku dan masa 
tumbuh yang panjang untuk kayu 

Kerjasama / kolaborasi (nasional dan 
internasional) dengan lembaga dan 
perusahaan lain tersedia. 

Revolusi Industri 4.0 yang menuntut 
kecerdasan dan visi berjangka panjang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Dengan mengacu kepada hasil analisis kondisi internal dan eksternal, maka telah 

ditetapkan sasaran dan strategi pencapaian melalui program-program dalam lima tahun 

ke depan dalam bidang penelitian. Sasaran dan program-program tesebut ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

 

Tebel 3. Sasaran dan Program Strategis 

Sasaran Program Strategis 

1. Mengembangkan budaya penelitian 
dengan memacu inovasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
bermanfaat bagi kepentingan bangsa, 
negara, dan kemanusiaan. 

- Penguatan penelitian-penelitian dasar/ 
fundamental serta penelitian-penelitian 
eksploratif dalam bidang furnitur. 

- Sharing knowledge terkait ilmu 
pengetahuan dan penelitian multidisiplin 

2.  Memperkuat sistem, organisasi, dan 
tata kelola penelitian dengan 
menjalankan reformasi birokrasi untuk 
menciptakan layanan prima dalam 
bidang penelitian  

Penguatan peranan Pusat Studi dalam 
pelaksanaan penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat, dan publikasi 

3. Meningkatkan kemampuan pendanaan 
penelitian dengan melibatkan 
pemangku kepentingan eksternal 
dengan memperkuat dan 
mengembangkan kerjasama nasional 
dan internasional 

Peningkatan dan penguatan kerjasama 
strategis nasional 

 

 

  



 

IV. TEMA PENELITIAN UNGGULAN POLIFURNEKA 

 

Polifurneka merumuskan tema-tema penelitian 2019-2023 berdasarkan Rencana 

Strategis Polifurneka, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, dan Renstra 

Kementerian Perindustrian. Prioritas penelitian Polifurneka yang dikembangkan dan 

tetap menjadi dasar penetapan tema-tema penelitian unggulan adalah meliputi 

peningkatan kualitas produk furnitur dan penguatan industri dan IKM furnitur dengan 

teknologi maju. Di samping itu dalam menghadapi era dan perkembangan Revolusi 

Industri 4.0, penelitian di Polifurneka diprioritaskan berupa riset eksploratif yang bersifat 

memetakan dan mengembangkan big data. 

  Berdasarkan prioritas yang dikemukakan, maka ditetapkanlah tema unggulan 

penelitian Polifurneka 2019-2023: 

 

Tabel 4. Tema Penelitian Unggulan Polifurneka 

 

No Tema Penelitian Sub Tema Penelitian 

1. Manufaktur Furnitur a) Sistem produksi; b) Bahan baku furnitur; c. 
Manufaktur Furnitur 4.0 

2. Desain furnitur a) Ergonomi dan antropometri; b) Ragam pada 
desain furniture; c) Teknologi desain furniture maju 
Industri 4.0 

3 Manajemen Bisnis 
Industri Furnitur 

a) Manajemen pemasaran; b) Kapita selekta;  

c) Pengembangan big data pada Manajemen 
Bisnis 

 

  



 

V. INDIKATOR KINERJA PENELITIAN POLIFURNEKA 

 

Berikut ini dijabarkan Indikator Kinerja Penelitian Polifurneka (Tabel 5) 

 

Tabel 5. Indikator Kinerja Penelitian Polifurneka 

Komponen Target Kinerja 

2019 2020 2021 2022 2023 

Sumber 
Daya 
Penelitian 

Dosen (orang) 11 17 20 21 22 

Peneliti 
(internasional) 

0 1 1 1 1 

Sumberdana (juta) 60 60 60 60 60 

Sumberdana hasil 
kerja sama (juta) 

1 1 2 2 2 

Unit Fasilitas 
Penunjang (Unit) 

50 75 100 120 120 

Keluaran 
Penelitian 

Publikasi Jurnal 
Nasional 
Terakreditasi dan 
Internasional 
(Judul/ Tahun) 

1 1 2 2 3 

Buku Ajar/Teks 
(Judul/ Tahun) 

1 1 1 2 2 

Luaran Lainnya 
Seperti Purwarupa, 
Produk 
Rekomendasi 
Kebijakan yang 
Diimplementasikan, 
Teknologi Tepat 
Guna, dsb. (Judul/ 
Tahun) 

1 1 1 2 2 

Revenue 
Generating 

Kontrak Kerja 
Penelitian/ Non 
Penelitian untuk 
Mendukung 
Penelitian (juta 
rupiah) 

1 2 2 3 3 

 

 

  



VI. RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

Untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penelitian yang berjalan dilakukan dalam 

rangka Rencana Strategi Penelitian 2019-2023, maka tahapan dan proses 

dikembangkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta 

pengembangan setiap kegiatan penelitian yang berjalan. 

Sumber dana kegiatan penelitian di Polifurneka dapat berasal dari internal Polifurneka, 

BPSDMI dengan berbagai skema penelitian, dari industri/instansi maupun mandiri. 

Pelaksanaan penelitian pada dasarnya mengikuti masing-masing skema penelitian. 

Secara umum, pelaksanaan penelitian berdasarkan pendanaan internal dan BPSDMI 

mengikuti prosedur operasial standar yang telah ada yaitu dimulai dari Penawaran 

Proposal, Penerimaan Proposal, Proses Review Proposal, Penentuan Penerima Dana, 

Monitoring dan Evaluasi, Laporan Akhir dan Evaluasi Kegiatan Penelitian. Semua 

tahapan proses umumnya dilakukan, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Penawaran proposal 

Kegiatan penelitian diawali dengan penawaran proposal atau call for proposal dari 

penyandang dana, diantaranya BPSDMI, internal Polifurneka, industri, maupun istansi 

lainnya. 

2. Penerimaan proposal 

UPPM menerima dan mengelola proposal yang masuk dari Dosen atau Peneliti untuk 

diproses lebih lanjut dengan mengirimkan proposal ke reviewer untuk dinilai. 

3. Proses telaah (review) proposal 

Setelah proposal diterima UPPM diteruskan ke reviewer untuk dilakukan penilaian. 

Pedoman yang berisi kriteria penilaian diberikan kepada setiap reviewer sebagai acuan 

bersama dalam menilai sebuah proposal. Dalam proses penilaian reviewer 

memberikan saran-saran untuk perbaikan proposal yang harus ditindaklanjuti oleh 

pengusul dan pertimbangan kelayakan atas usulan pendanaan yang diajukan. 

4. Penentuan penerima dana 

Hasil penilaian proposal oleh reviewer dijadikan pertimbangan utama dalam penentuan 

penerima dana penelitian. Proposal yang diterima untuk didanai diberitahukan kepada 

pengusul sebelum kontrak penelitian ditandatangani. Dalam setiap proposal yang 

diajukan peneliti diminta menuliskan keluaran penelitian yang ditargetkan. 

5. Pengawasan (monitoring) dan evaluasi 

Setelah kontrak ditandatangani, peneliti dapat melakukan penelitian sesuai dengan 

rencana yang telah ditulis dalam proposal. Selama penelitian berlangsung dilakukan 

monitroring dan evaluasi melalui desk evaluation terhadap laporan kemajuan yang 

dibuat oleh peneliti maupun seminar hasil kemajuan penelitian. Melalui monitoring dan 

evaluasi ini dapat dilihat sejauh mana penelitian berhasil dilakukan dan kendala yang 

terjadi selama penelitian. 

 

 



6. Laporan akhir  

Setiap peneliti diminta untuk membuat laporan akhir yang berisi hasil penelitian yang 

sudah dikerjakan dan capaian luaran penelitian yang seperti dijanjikan dalam proposal. 

7. Evaluasi kegiatan penelitian  

Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan setiap tahun melalui laporan kinerja penelitian 

yang dibuat oleh unit-unit yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap kegiatan 

penelitian. 

 

  



VII.  PENUTUP  

 

Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 ini dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penyelenggaraan penelitian. Selanjutnya Renstra Penelitian Polifurneka 2019-

2023 ini menjadi acuan utama bagi segenap Pimpinan dalam mengalokasikan sumber 

daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan penelitian yang 

direncanakan. Bagi segenap sivitas akademika Dosen, Tenaga Kependidikan, dan 

Mahasiswa, maka Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 ini menjadi pedoman 

dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan khususnya dharma penelitian 

yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Kami 

menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Renstra Penelitian Polifurneka 2019-2023 

ini.  


