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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar belakang  

   Program Studi DIII Keperawatan Kampus Soetomo merupakan salah satu dari 

5 prodi keperawatan yang dikelola oleh jurusan keperawatan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Surabaya.  Prodi DIII Keperawatan Soetomo awalnya masih berstatus proyek, 

didirikan pada tahun 1985  dan tahun 1992 berdasarkan SK menkes RI nomer : 

14/Menkes/SK/I/1992 telah dilembagakan menjadi Pendidikan Ahli madya Keperawatan. 

Tujuan dibetuknya Program Diploma III  perawatan adalah untuk menghasilkan tenaga 

ahli Madya Bidang Keperawatan yang berjiwa pancasila, memiliki pengetahuan, sikap 

ilmiah dalam bidang keperawatan khususnya; mampu bekerja mandiri dengan penuh 

daya guna  dan rasa tanggung jawab, serta pengabdian yang tulus ikhlas kepada negara 

dan masyarakat dalam bidang perawatan serta mengembangkan diri sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Kegiatan  penelitian dan pengabdian  pada  masyarakat  (PPM)  memiliki  peran  

sentral  dalam upaya mewujudkan visi prodi DIII Keperawatan Soetomo. Kegiatan PPM 

diselenggarakan dalam rangka penerapan, pengembangan, dan penyebarluasan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang dapat menyejahterakan individu dan 

masyarakat, mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada 

pemecahan masalah daerah maupun nasional. Sub Unit PPM  memiliki  tugas utama 

dalam mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu Tri 

Dharma Perguruan Tinggi untuk menumbuhkan  iklim meneliti yang tidak saja berfungsi 

untuk  mendorong produk penelitian juga mendorong pertumbuhan dan pengembangan   

ipteks   secara   universal yang  sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

Selanjutnya, agar penyelenggaraan PPM di sub Unit PPM Prodi DIII Keperawatan 

kampus Soetomo semakin mantap, terarah,dan mencapai sasaran maka Sub Unit PPM 

perlu menyusun Rencana Induk  PPM. Hal ini sejalan dengan beberapa keinginan UPPM 

untuk; (1) mewujudkan keunggulan PPM di perguruan tinggi, (2) mewujudkan daya 

saing perguruan tinggi di bidang PPM tingkat nasional maupun internasional, (3) 

meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan   kegiatan   PPM   yang   
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bermutu,   dan   (4)   meningkatkan   kapasitas pengelolaan PPM di perguruan tinggi. 

.   Road Map  PPM  merupakan  arah  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan 

dalam pengelolaan sub Unit PPM Prodi DIII Keperawatan Kampus Soetomo dalam 

jangka waktu 4 tahun ke depan. Penyusunan roadmap PPM diharapkan menjadi basis 

peningkatan mutu perguruan tinggi dan atmosfir akademik yang kondusif. Di samping itu, 

produk PPM diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang ada di masyarakat, 

dunia usaha/industri, pendidikan, dan stakeholders lainnya dalam lingkup lokal dan 

nasional.  Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut sudah seharusnya Prodi DIII 

Keperawatan memiliki Rencana Induk PPM berupa roadmap penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang dapat mempercepat upaya peningkatan kualitas PPM dan pencapaian 

visi Prodi  2018,  menjadi Prodi DIII Keperawatan yang unggul. 

 
1.2 Dasar hukum  

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 3495). 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara  

tahun 2005 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) 

4. Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 1982 nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063) 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063) 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4496) 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2009 tentang dosen. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
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9. Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesi Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian kesehatan  

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya (Berita negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 151 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 

2014 tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonseia 

Tahun 2014 nomor 769)  

12. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi 

IX, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013. 

13. Pedoman Pengembangan Penelitian Poltekkes Kemenkes Badan PPSDM , Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan tahun 2014. 

14. Permenpan RI. No. 46 Th. 2013 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB No. 17 

Tahun 2013 Jabfung dan Angka Kreditnnya 

15. Permendiknas RI. No. 92 tahun 2014 tentang Juknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit 

Jabatan Fungsional Dosen 

16. Keputusan kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI. No. 

HK.o2.03/I/IV.1/11323/2014 Tentang Pedoman Pengembangan Penelitian Poltekkes 

Kemenkes 

17. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Surabaya Tahun 

2015 

 
a. Tujuan 

Maksud  penyusunan  Road Map Sub Unit PPM adalah  untuk  memberikan 

gambaran tentang visi,  misi, tujuan, sasaran, strategi,  kebijakan dari  program 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kurun waktu 2015-2018. 
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b. Tujuan penyusunan  Road Map adalah : 
1. Memberikan  acuan  dalam  pelaksanaan  penelitian  dan pengabdian masyarakat di  

Prodi DIII Keperawatan Soetomo Surabaya 

2. Mewujudkan keunggulan penelitian  dan meningkatkan daya saing prodi  di bidang 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

4. Memastikan arah penelitian prodi sesuai dengan prioritas nasional 

5. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pengabdian, berupa publikasi pada 

jurnalnasional dan internasional terakreditasi, bahan ajar, teknologi tepat guna, dan 

HaKI 

6. Meningkatkan relevansi pemanfaatan hasil PPM dalam tridharma perguruan tinggi. 

7. Membantu memecahkan permasalahan di masyarakat, dunia usaha/industri, 

pendidikan, dan stakeholders lainnya dalam lingkup lokal dan nasional. 

8. Meningkatkan kerjasama (kemitraan) antara Prodi Soetomo dengan pemda, dunia 

usaha dan industri, dunia pendidikan, steakholder lainnya. 

9. Meningkatkan peran Prodi DIII Soetomo dalam mempercepat pembangunan daerah 

dan nasional menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. 
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BAB 2 

VISI, MISI DAN SASARAN 

 
 
 

2.1 Visi Misi 
2.1.1 Visi misi poltekkes 

Visi Poltekkes 
Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki moralitas dan integritas 
dengan keunggulan kompetitif 
 
Misi Poltekkes 

Melaksanakan tridharma perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan 
pengetahuan moralitas, integritas dan kompetensi unggul serta kompetitif 
Mengembangkan kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat dan 
pengelolaan pendidikan 

 
2.1.2 Visi dan Misi  Program  Studi Keperawatan Soetomo 

a. Visi  
Menjadi pusat pendidikan DIII Keperawatan yang menghasilkan perawat dengan 

keunggulan dibidang kegawatdaruratan yang memiliki moralitas dan integritas, di tahun 
2018  

 
b.  Misi  

1. Melaksanakan integrasi tridharma perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan 

pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi yang unggul serta kompetitif 

khususnya keperawatan gawat darurat 

2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang baik, bersih, 

akuntabel, transparan dan terukur 

3. Mengembangkan kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan pengelolaan pendidikan 
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Uraian  Misi Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo tersebut  merupakan 

penjabaran dari misi institusi Politeknik Kemenkes Surabaya dengan tujuan 

mempersiapkan langkah strategis yang hendak dilaksanakan oleh Program Studi Diploma 

III Keperawatan Sutomo dalam kurun waktu 4  tahun ke depan.  

 
c. Kompetensi Lulusan (sesuai SK Menkes) 

1. Mampu meberikan asuhan keperawatan individu, keluarga dan masyarakat baik sehat, 
sakit dan kegawatdaruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultural 
dan spiritual yang menjamin keselamatan klien (patient safety). 

2. Mampu memberikan bantuan hidup dasar (basic life support/BLS) pada situasi gawat 
darurat/bencana dengan memilih dan menerapkan metode yang tepat, sesuai standar 
dan kewenangan 

3. Mampu memberikan dan mencatat obat oral, topikal, supositoria dan parenteral sesuai 
standar  dan kewenangan  

4. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi 
yang akurat kepada klien dan/atau keluarga/pendamping tentang rencana keperawatan 
yang menjadi tanggungjawabnya 

5. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan kuantitas yang terukur terhadap terhadap 
hasil kerja sendiri, tenaga kerja pendukung (support workers) yang menjadi tanggung 
jawab pengawasan di lingkup bidang kerjanya. 
 

2.2 Profil Institusi  
2.2.1 Profil Dosen  

 
Profil Dosen Berdasarkan Spesifikasi Bidang Minat 

1 Profil Jabatan Dosen Jumlah 
 1.  Lektor Kepala 7 
 2.  Lektor 13 
 3.  Asisten Ahli 2 
2 Profil Spesifikasi Bidang Minat Dosen  
 1.  Keperawatan Medikal Bedah/Gadar 9 
 2.  Keperawatan Maternitas 3 
 3.  Keperawatan Anak 2 
 4.  Keperawatan Jiwa 3 
 5.  Keperawatan Komunitas/Gerontik 5 
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2.2.2 Profil laboratorium 
Prodi DIII Keperawatan Soetomo Surabaya memiliki 5 laboratorium Keperawatan yaitu : 

1. Laboratorium Keperawatan KDM 
2. Laboratorium Keperawatan Medikal Bedah Dan Gawat Darurat 
3. Laboratorium Keperawatan Anak 
4. Laboratorium Keperawatan Maternitas 
5. Laboratorium Keperawatan Jiwa 

 
 

2.2.3 Profil publikasi dan kerjasama  
 

a. Publikasi Ilmiah 

No Tahun 
Penyajian/ 
Publikasi 

Tingkat*  

Lokal Nasional Internasional 

 (1) (2) (3) (4) 
1 2011 9  1 
2 2012 17   
3 2013 17  2 
4 2014 15 1  

 
b. Kerjasama 

No Tahun 
Penyajian/ 
Publikasi 

Tingkat*  

Lokal Nasional Internasional 

 (1) (2) (3) (4) 
1 2011 7   
2 2012 8   
3 2013 8  1 
4 2014 8   

 
2.3 Sasaran 
2.3.1 Sasaran Poltekkes 

1. Terwujudnya kegiatan penelitian dan penmas bidang keperawatan yang unggul dan 

kompetitif pada tingkat regional berbasis manajemen yang integratif dan komprehensip. 

2. Terciptanya  budaya penelitian pada civitas akademika. 

3. Meningkatnya jejaring dalam bidang penelitian dengan stake holder. 
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4. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil peneltian dasar, terapan, 

dan inovatif. 

5. Dihasilkannya produk unggulan hasil penelitian dan teknologi tepat guna dalam bidang 

keperawatan. 

 
2.3.2 Sasaran Prodi Keperawatan 

1. Pemberdayaan  Dosen Lektor kepala  dan  Dosen  senior  bergelar  doktor  sebagai 

pegembang kelompok peneliti dan pengabdi. 

2. Mengembangkan  pusat  pusat  penelitian dan pengabdian masyarakat  bertaraf  

internasional  berbasis kearifan lokal baik di tingkat jurusan maupun direktorat. 

3. Meningkatkan jumlah perolehan HKI. 

4. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat  dengan lembaga 

nasional. 

5. Meningkatkan publikasi internasional. 

6. Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website internasional dan 

website poltekkes. 

7. Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal malalui hibah kompetisi. 

8. Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian masyarakat dengan kualitas 

pembelajaran dan kebutuhan masyarakat. 

9. Revitalisasi peran koordinasi Sub Unit Penelitian dan Pengabdian kepada 

masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat direktorat 

10. Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

penulisan karya ilmiah internasional. 

11. Mengembangkan daerah/wilayah diwilayah Jawa Timur binaan secara terus 

menerus, berkesinambungan, dan bersinergi dalam kurun waktu tertentu 

12. Peningkatan pengkajian dan aksi pelestarian lingkungan, pelestarian adat dan 

budaya  secara konsisten berkelanjutan 

13. PPM berbasis Pengembangan usaha  
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BAB 3 

RENCANA STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

 
3.1 ANALISIS SITUASI 

1. SWOT/BALANCED SCORE CARD  
Rencana strategi Prodi DIII Keperawatan Kampus Soetomo sebagai panduan umum 

pengembangan institusi perlu terus diperbaharui agar  terus berkembang sehingga dapat 

memenuhi tuntutan pemangku kepentingan yang dinamis. Rencana strategi Prodi D III 

Keperawatan Kampus Soetomo tahun 2015 - 2018 difokuskan pada peningkatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi.  Berdasarkan tinjauan pada berbagai aspek institusi seperti evaluasi sistem 

tata kelola organisasi, evaluasi kinerja program akademik serta evaluasi sistem penjaminan 

mutu, berikut ini dipaparkan hasil analisis SWOT evaluasi diri Prodi DIII Keperawatan 

Kampus Soetomo 2014 

 

1.1. Kekuatan 

 

Untuk mewujudkan visi menjadi institusi pendidikan keperawatan berstandar 

internasional,  Prodi DIII  Keperawatan Soetomo : 

1. Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo memiliki visi, misi, dan tujuan yang 

sesuai  dan sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Politeknik Kemenkes Surabaya 

2. Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo telah mendapatkan sertifikat ISO 

9001:2008 dan IWA 2:2007 

3. Lulusan Prodi Keperawatan Soetomo Surabaya memiliki keunggulan di bidang 

kegawatdaruratan dan soft skill sehingga cepat mendapatkan pekerjaan dan memiliki 

peluang kerja yang luas 

4. Untuk pencapaian kompetensi lulusan Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo 

memiliki tenaga pendidik yang berkualifikasi dengan rasio perbandingan 1:12, Kualifikasi 

pendidikan profesional 17 orang, dan mempunyai 1 (satu) orang tenaga pendidik yang 

memiliki kualifikasi doktor dan 6(enam) orang yang sedang studi lanjut ke jenjang S3.  
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5. menyediakan sarana prasarana yang baik, menggunakan berbagai metode pembelajaran,  

dan menjalin kerja sama dengan berbagai institusi dan lahan praktek 

6. Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo memberikan dukungan terhadap  Dosen 

dan mahasiswa yang memiliki kemauan kuat dalam melakukan penelitian dan pengabdian 

masyarakat   

7. Meningkatnya  animo  dosen  dalam  merespon  berbagai  macam  tawaran pengabdian. 

8. Tersedianya dosen yang berkualitas untuk melaksanakan PPM. 

9. Terjalinya kemitraan dalam pelaksanaan PPM. 

10. Tumbuhnya  iklim  PPM  yang  kondusif  dalam  level  prodi, jurusan,  maupun poltekkes. 

11. Meningkatnya kolaborasi PPM antar lembaga dan perguruan tinggi di luar poltekkes 

Surabaya. 

12. Meningkatnya   kuantitas   PPM   kompetitif   dengan   dana   dan   tingkat persaingan 

tinggi yang dimenangkan oleh pengabdi. 

13. Meningkat dan kuatnya posisi pusat HaKI. 

 

 

1.2. Kelemahan 

Sistem tata kelola dan internal Prodi DIII Keperawatan Kampus Soetomo dinilai 

masih memiliki banyak kelemahan. 

1. Upaya sosialisasi visi dan misi Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo perlu 

ditingkatkan 

2. Kualitas kegiatan audit internal Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo perlu 

ditingkatkan 

3. Kegiatan promosi terutama ke luar propinsi Jawa Timur perlu ditingkatkan 

4. Proses PBM dan evaluasi KBK Program Studi Diploma III Keperawatan Sutomo masih 

perlu ditingkatkan 

5. Sistem inventarisasi sarana dan perasarana Program Studi Diploma III Keperawatan 

Sutomo perlu ditingkatkan ke dalam sistem informasi yang terintegrasi 

6. Publikasi jurnal Nasional dan Internasional Program Studi Diploma III Keperawatan 

Sutomo belum optimal 

7. Perlu ditingkatkan kerja sama dengan Negara lain terutama di Asia Tenggara 
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8. Perlu peningkatan pembuatan buku ajar dan modul pembelajaran 

9. Dukungan dari Poltekkes Kemenkes Surabaya  terhadap penelitian keperawatan juga 

dipandang masih perlu ditingkatkan. 

10. Kurangnya  publikasi hasil   PPM   dalam   jurnal   nasional   maupun internasional 

11. Minimnya hasil PPM yang telah di-Paten/HaKI-kan. 

12. Kurang optimalnya kemitraan dalam kegiatan PPM 

13. Kurangnya sinkronisasi PPM dalam bentuk group service comunity dengan roadmap yang 

jelas. 

 

 

1.3. Kesempatan 

Pengembangan prodi DIII keperawatan kampus Soetomo  tidak bisa lepas dari faktor 

faktor eksternal.   

1. Masih tingginya kebutuhan lulusan baik lokal, nasional, maupun internasional  

2. Prodi Keperawatan Sutomo  sebagai salah satu pendidikan tinggi keperawatan yang sudah 

dikenal  di tingkat regional, nasional maupun internasional 

3. Adanya dana dan kesempatan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui 

beasiswa pendidikan, untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan lanjut atau 

pelatihan-pelatihan baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. 

4. Dimulainya Asean Comunity tahun 2015 

5. Kerjasama  dengan pengguna dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan 

pasar dan banyaknya kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan praktek klinik 

keperawatan di RS tipe A dan Puskesmas untuk pencapaian kompeten Layanan internet 

yang dapat menyediakan akses ke dalam e-book dan e-journal bidang keperawatan. 

6. Banyaknya penawaran pelatihan penelitian, dana penelitian dan pengabdian masyarakat , dan 

publikasi jurnal penelitian nasional dan internasional 

7. Adanya tuntutan  pemenuhan beban kerja dosen (BKD), yang mengharuskan 

semua dosen untuk melakukan kegiatan PPM 

8. Adanya peluang  otonomi  pengeloaan kegiatan pengabdian yang 

memungkinkan prodi mendesain PPM sesuai dengan karakteristik, kekuatan, dan tujuan. 

9. Terbukanya koordinasi  subunit PPM dari berbagai jurusan di Poltekkes Kemenkes. 
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10. Terbukanya kegiatan PPM dari pemda, sekolah, masyarakat,   perguruan tinggi, dan lembaga 

lain. 

11. Terdapat  banyak  sekolah  dan  masyarakat  mitra  yang  menbutuhkan pembinaan melalui 

kegiatan PPM 

 

1.4. Ancaman 

 

1. Adanya persaingan pasar bebas khususnya di Asia Tenggara  (Asean Comunity  2015) 

dimana tenaga keperawatan asing akan bebas masuk ke Indonesia. 

2. Kesamaan Kurikulum dalam Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surabaya 

3. Kemajuan dan perkembangan teknologi alat bantu keperawatan yang cepat dan 

munculnya penyakit baru yang belum dapat diimbangi dengan pokok bahasan yang 

terdapat dalam mata kuliah 

4. Tingginya kompetisi mendapatkan dana penelitian dari pihak luar Poltekkes  (Danon, 

KPAN, Nestle) 

5. Banyaknya perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta yang 

menyelenggarakan  program  S1  keperawatan  

6. Ketatnya persaingan meraih dana PPM eksternal antar perguruan tinggi yang menuntut 

peningkatan kapasitas lembaga maupun pengabdi secara kontinu. 

7. Belum optimalnya jalinan komunikasi dan kerjasama dengan pengelola publikasi hasil 

PPM dalam jurnal nasional. 

8. Belum optimalnya kerjasama antar bidang keilmuan dosen baik di Prodi Soetomo 

maupun dengan pihak eksternal. 

9. Terdapat banyak kerjasama potensial dengan lembaga di luar Poltekkes Kemenkes 

Surabaya untuk melaksanakan kegiatan PPM yang belum dapat diraih. 

 
 

a. Rencana Penelitian 
 

1. Pemberdayaan  Dosen  senior  dan atau bergelar  doktor  sebagai pegembang 

kelompok peneliti. 

o Pembentukan dan pendampingan, kelompok peneliti dan pengabdi oleh setiap 
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doktor /lektor kepala di tingkat  Jurusan dan prodi 

2. Mengembangkan  pusat  pusat  penelitian  bertaraf  internasional  berbasis kearifan 

lokal baik di tingkat direktorat maupun jurusan. 

o Pembentukan pusat penelitian dan pusat pelayanan pengembangan di tingkat 

universitas dan fakultas dengan koordinator UPPM 

3. Meningkatkan jumlah perolehan HKI. 

o Pemetaan hasil riset yang layak diusulkan mendapatkan HKI. 

o Pengusulan untuk pemberian dana proses pengajuan HKI dari direktorat. 

o Meningkatkan hasil riset untuk mendapatkan lisensi. 

4. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga internasional. 

o Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga internasional di bidang 

penelitian. 

o Pemantapan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra kerja- sama baik 

nasional maupun internasional. 

5. Meningkatkan publikasi internasional. 

o Meningkatkan aktivitas akses hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

pada publikasi terakreditasi di tingkat nasional maupun internasional. 

o Pemberian penghargaan atau insentif bagi publikasi internasional baik oral/poster. 

Upload jurnal dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke website 
internasional dan website Direktorat poltekkes 

 

6. Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website internasional dan 

website Jurusan 

o Upload jurnal dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke website 

internasional dan website poltekkes 

7. Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal melalui hibah kompetisi. 

o Melaksanakan seminar ilmiah internasional hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

o Melaksanakan penulisan artikel ilmiah internasional. 

o Meningkatkan  dana  hibah  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat. 

8. Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan 

masyarakat. 
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o Memanfaatkan hasil penelitian untuk kepentingan bahan ajar. 

o Memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

dan memberi solusi permasalahan masyarakat. 

o Peningkatan buku ajar dan buku teks. 

o Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi, modul, prototipe, desain, 

karya seni, rekayasa sosial. 

o Memanfaatkan hasil-hasil riset berupa buku untuk kepentingan publikasi 

masyarakat luas. 

 

9. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat jurusan. 

o Mengadakan  pertemuan  reguler  antar  UPPM  dengan  Sub Unit PPM sebulan 

sekali. 

o Melakukan  koordinasi  kegiatan  penelitian  dan  pengabdian  kepada 

masyarakat dengan UPM direktorat. 

10. Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah 

internasional. 

o Workshop penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internasional. 

o Workshop penulisan karya ilmiah internasional. 

 
b. Rencana Pengabdian Masyarakat 

1. Pemberdayaan  Dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Mengembangkan  pusat-pusat pelayanan  pengembangan  bertaraf  inter- nasional 

berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang 

dibutuhkan masyarakat baik di tingkat direktorat maupun jurusan. 

3. Meningkatkan  kerja  sama dengan  lembaga  mitra  baik  nasional  dan 

internasional. 

4. Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian dan 
penulisan jurnal ilmiah. 

5. Meningkatkan  relevansi  pengabdian  dengan  kualitas  pembelajaran  dan 
kebutuhan masyarakat. 

6. Revitalisasi peran koordinasi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
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dengan pusat-pusat pengabdian khususnya tingkat jurusan. 
7. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian  dan penulisan karya 

ilmiah internasional 

 
 

c. Implementasi   
 
Penelitian 
 Rencana Kegiatan  Target Capaian Tahun 
No Uraian Unit DASAR 

2014 
2015 2016 2017 2018 

 Pemberdayaan  Dosen  senior  dan atau 
bergelar  doktor  sebagai pegembang 
kelompok peneliti dan pengabdi 

      

  Implementasi       
  Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 jml 2 2 4 7 10 
 Mengembangkan  pusat  pusat  

pengabdian masyarakat bertaraf  nasional/ 
internasional  berbasis kearifan lokal baik 
di tingkat direktorat maupun jurusan 

      

  Jumlah Proposal Pengabdian 
masyarakat 

jml 6 8 12 14 16 

 Meningkatkan jumlah perolehan HKI       
  Jumlah HKI /tahun jml 0 1 2 2 3 
  Jml Penelitian Hibah bersaing jml 0 1 1 2 2 
  Jml Penelitian Unggulan jml 0 1 1 2 2 
  Meningkatkan hasil riset untuk 

mendapatkan lesensi 
% 0 1 2 3 5 

 Peningkatan publikasi internasional       
  Meningkatkan aktivitas akses hasil 

penelitian pada publikasi terakriditasi 
ditingkat nasional maupun internasional 

      

  Jumlah dosen mengikuti seminar jml 8 10 12 14 18 
  Jumlah penelitian yang dipublikasikan 

pada jurnal internasional 
jml 2 3 4 6 10 

  Jumlah publikasi Penelitian melalui 
expose 

jml 8 9 11 13 17 

  Pemberian penghargaan atau insentif 
bagi publikasi internasional baik 
oral/poster 

% 5 10 20 25 30 

 Mengembangkan jurnal elektronik 
internasional dalam website internasional 
dan website Jurusan 

      

  Upload jurnal dari hasil penelitian       
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kepada masyarakat ke website 
internasional dan website poltekkes 

   Jml upload jurnal/tahun Jml 0 2 3 4 6 
   Jml jurnal yang terakreditasi Jml 2 8 10 14 16 
 Meningkatkan budaya meneliti dan 

penulisan jurnal malalui hibah kompetisi. 
      

  Melaksanakan seminar ilmiah 
internasional hasil penelitian  

jml 0 1 2 2 3 

  Melaksanakan penulisan artikel ilmiah 
internasional. 

jml 0 1 2 2 3 

  Meningkatkan  dana  hibah  penelitian         
   Penelitian  Pemula Judu

l 
1 2 2 3 4 

   Penelitian Hibah bersaing  Judu
l 

0 2 3 4 5 

   Penelitian Unggulan Judu
l 

0 1 2 3 4 

   Penelitian mandiri judu
l 

7 8 9 10 12 

   Penelitian Unggulan Kerjasama Judu
l 

0 1 1 1 1 

   Penelitian Kerjasama Antar 
Lembaga 

Judu
l 

0  1 1 2 

   Penelitian Kerjasama Luar Negeri Judu
l 

0    1 

 Meningkatkan relevansi penelitian 
dengan kualitas pembelajaran dan 
kebutuhan masyarakat. 

      

  Memanfaatkan hasil penelitian untuk 
kepentingan bahan ajar. 

% 10 25 50 75 100 

  Peningkatan buku ajar dan buku teks. jml 0 2 4 5 8 
 Meningkatkan kapasitas dosen dalam 

penelitian dan penulisan karya ilmiah 
internasional. 

      

  Workshop penelitian internasional. Jml 0 1 1 1 2 
  Workshop penulisan karya ilmiah 

internasional. 
jml 0 1 1 1 2 
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Pengabdian 
 Rencana Kegiatan  Target Capaian Tahun 
No Uraian Unit DASAR 

2014 
2015 2016 2017 2018 

1 Pemberdayaan  Dosen  senior  dan atau 
bergelar  doktor  sebagai pegembang 
kelompok pengabdian masyarakat 

      

  Implementasi       
  Jumlah Dosen Berkualifikasi S3 jml 2 2 4 7 10 
2 Meningkatkan  kerja  sama dengan  

lembaga  mitra  baik  nasional  dan 
internasional. 
 

      

  peningkatan kerjasama dengan lembaga 
mitra kerjasama nasional  

jml 6 8 10 12 14 

  peningkatan kerjasama dengan lembaga 
mitra kerjasama internasional 

jml 1 2 2 2 2 

 Program Sertifikasi 
/ Uji kompetensi DIII Keperawatan 

      

  Terselenggaranya program sertifikasi 
/Uji Kompetensi DIII keperawatan 

% 50 100 100 120 15 

         
 Peningkatan publikasi internasional       
  Meningkatkan aktivitas akses hasil 

pengabdian masyarakat pada publikasi 
terakreditasi ditingkat nasional maupun 
internasional 

      

  Jumlah publikasi Pengabdian 
Masyarakat 

jml 8 9 11 13 17 

 Mengembangkan jurnal elektronik 
internasional dalam website internasional 
dan website Jurusan 

      

  Upload jurnal dari hasil pengabdian 
kepada masyarakat ke website 
internasional dan website poltekkes 

      

   Jml upload jurnal/tahun Jml 0 2 3 4 6 
   Jml jurnal yang terakreditasi Jml 2 8 10 14 16 
 Meningkatkan budaya Pengabdian 

Masyarakat dan penulisan jurnal melalui 
hibah kompetisi. 

      

  Melaksanakan seminar ilmiah 
internasional hasil pengabdian  

jml 0 1 2 2 3 

  Melaksanakan penulisan artikel ilmiah 
internasional. 

jml 0 1 2 2 3 

  Meningkatkan  dana  hibah  pengabdian 
masyarakat 
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Isu Strategis Penurunan Morbiditas penyakit kronik dan degeneratif 
 

1. KMB dan GADAR 
1. Pengaruh perubahan suhu ruangan terhadap peningkatan TIK pada klien post operasi 

open cranial (2015) 
2. Perubahan suhu pada air humidifier terhadap peningkatan produksi sekret pada pasien 

yang terpasang ventilator (2016) 
3. Kualitas hidup klien dengan hemodialisis (2016) 
4. Pengaruh terapi dzikir terhadap penurunan nyeri pada klien yang terpasang ventilator 

(2017) 
5. Status fungsional klien kanker yang menjalani kemoterapi (2017) 
6. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian OSA klien jantung (2015) 
7. Self efikasi klien dengan asma bronkhiale akut (2016) 

 
2. Maternitas 

a. Faktor- faktor yang menyebabkan penurunan minat pemberian ASI eksklusif (2017) 
b. Kemampuan keluarga dalam deteksi dini kehamilan resiko tinggi (2016) 
c. Penggunaan test tidur miring dan indeks massa tubuh dalam mendeteksi kejadian pre 

eksklampsi secara dini (2015) 
3. Komunitas dan Keluarga 

a. Model penanganan kegawatdaruratan pada keluarga berdasarkan tugas kesehatan 
keluarga (2016) 

b. Upaya peningkatan trombosit pada klien DBD di masyarakat (2015) 
c.  Upaya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam deteksi dini pengenalan resiko 

diabetes mellitus tipe  2 (2017) 
4. Jiwa 

a. Burn out perawat terhadap pelaksanaan komunikasi (2015) 
b. Meningkatkan motivasi belajar mahasiswa melalui intervensi hipnoterapi (2016 
c. Managemen stres pada klien terminal (2017) 
d. Penurunan tingkat kecemasan klien kanker dengan self hypnosis 
e. Konsep diri pada klien post mastectomi (2017) 
f. Dukungan keluarga terhadap kepatuhan minum obat klien gangguan jiwa (2018) 
g. Pendidikan keluarga terhadap upaya deteksi dini klien gaduh gelisah (2018) 

 
5. Keperawatan Anak 

a. Dukungan sosial pada peningkatan motorik anak dengan autisme (2015) 
b. Penerapan KTSP di PAUD (2015)  
c. Faktor-faktor yang dominan untuk meminimalkan stres hospitalisasi pada anak usia 

sekolah (2016) 



19 

 

d. Pengetahuan perawat tentang kegawatan napas dan tindaakan resusitasi pada neonatus 
(2016) 

e. Peran orang tua terhadap kualitas hidup anak dengan kanker (2017) 
f. Fakktor yang dominan terhadp pemanfaatan kolostomi bag pada anak usia 1-5 tahun 

(2018) 
g. Self efikasi anak  dengan asma bronkhiale akut (2018) 

 
 

Pengabdian Masyarakat 
1. Keperawatan Medikal bedah  

a. Pelatihan remaja tentang bantuan hidup dasar bagi orang awam di posyandu remaja 
(2015) 
 

2. Keperawatan Maternitas 
a. Peningkatan kemampuan keluarga dalam mendeteksi faktor resiko kehamilan dan 

pencegahan komplikasi 
b. Peningkatan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi dalam mencegah 

kehamilan remaja 
c. Optimalisasi kelas ibu hamil di puskesmas pacar keling 

 
3. Keperawatan Jiwa 

a. Penyuluhan kesehatan tentang NAPZA di SMA. 
b. Managemen stress 

 
4. Anak 

a. Pemantauan tumbuh kembang anak dengan pemanfaatan KTSP di wilayah kerja  
 
 


