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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan ijin-Nya, 

sehingga buku Rencana Induk Penelitian tahun 2017 s/d 2021 Politeknik Karya 

Husada  Jakarta dapat tersusun. 

Rencana Induk Penelitian bertujuan untuk mengembangkan arah penelitian 

dasar, inovatif dan aplikatif menuju Nasional dan Internasionalisasi, menciptakan 

produk unggulan yang bersifat kompetitif dan produktif, meningkatkan atmosfir 

akademis yang berorentasi pada riset unggulan dengan harapan tersusunnya buku 

ini dapat menjadi panduan bagi seluruh dosen Politeknik Karya Husada Jakarta 

dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang merupakan 

bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui penelitian yang 

terarah diharapkan akan tercapai mutu penelitian nasional dan internasional 

sehingga dapat menarik kerjasama tingkat nasional maupun internasional, 

disamping itu hasil akhir yang diharapkan adalah publikasi Jurnal naional maupun 

Internasional dan dihasilkannya produk unggulan dan HaKI. 

Penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh dosen Politeknik Karya 

Husada Jakarta yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam 

penyelesaian buku ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap perguruan 

tinggi adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana salah satu bagiannya 

adalah penelitian. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai melaksanakan 

kebijakan desentralisasi pengelolaan program penelitian. Tujuan dari 

desentralisasi penelitian adalah mewujudkan keunggulan penelitian di 

perguruan tinggi, meningkatkan daya saing perguruan tinggi dibidang 

penelitian, meningkatkan jumlah partisipasi dosen dalam melaksanakan 

penelitian dan meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan 

tinggi. Implikasi kebijakan ini melimpahkan sebagian tugas dan wewenang 

dalam pengelolaan program penelitian secara bertahap kepada perguruan 

tinggi. 

Untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk 

mendesentralisasikan kegiatan penelitian pada perguruan tinggi di atas maka 

arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian di Politeknik Karya Husada 

dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dibuat untuk jangka 

waktu 5 tahun (2017-2021). RIP adalah dokumen formal yang berisi visi, 

strategi pencapaian dan tema penelitian unggulan institusi termasuk topik-

topik riset yang harus diacu oleh peneliti didalam melakukan penelitian. RIP 

2017-2021 merupakan dokumen formal perencanaan jangka menengah yang 

mengacu kepada statuta, renstra, rencana induk pembangunan, dan keputusan 

senat Politeknik Karya Husada yang terkait dengan penelitian. RIP ini 

ditujukan bagi dosen peneliti di lingkungan Politeknik Karya Husada yang 

akan menyusun usulan penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh 

dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan khususnya 

dibidang kesehatan sesuai dengan visi dan misi Politeknik Karya Husada. 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Karya Husada akan dijalankan 

secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang dihasilkan dari evaluasi diri 
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dan kinerja badan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

melibatkan seluruh unit-unit pendukung dan sumber daya dalam 

pelaksanaannya. Road Map penelitian dalam RIP ini disusun berdasarkan 

pemetaan potensi penelitian yang ada di Politeknik Karya Husada dalam tiga 

tahun terakhir. Pemetaan yang dilakukan berbasis pada payung penelitian 

dimasing-masing Program Studi dengan mempertimbangkan : (1) topik dan 

judul penelitian yang banyak didanai baik dari internal maupun eksternal, (2) 

kualifikasi akademik sumber daya manusia yang banyak mendukung bidang 

penelitian yang diusulkan, (3) bidang keilmuan dalam program studi yang 

mendukung, (4) sarana pendukung penelitian (laboratorium, lahan praktek dan 

pusat studi), (5) jumlah output dan outcomes penelitian, antara lain publikasi 

ilmiah dalam bentuk jurnal nasional, HaKI, Hak Cipta atau Patent).  

Prosedur pemetaan penelitian tersebut melibatkan pimpinan-pimpinan 

Program Studi dan Pusat Studi dengan mendata penelitian-penelitian yang 

telah dihasilkan serta produk penelitian lain (publikasi, HaKI, teknologi tepat 

guna, proseding, buku ajar) dalam 3 tahun terakhir, mulai tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. Beberapa unggulan penelitian yang dominan baik produk 

maupun out comes secara kuantitas dan kualitas, maupun potensi sumber daya 

yang ada akan dijadikan prioritas untuk diusulkan menjadi program yang akan 

dijalankan pada Rencana Induk Penelitian tersebut. Peta jalan penelitian yang 

akan diusulkan dalam RIP diharapkan dapat menjalankan program penelitian 

yang dibutuhkan oleh Politeknik Karya Husada. 

Politeknik Karya Husada merupakan salah satu perguruan tinggi yang 

menjalankan program pendidikan di bidang kesehatan dengan 3 (tiga) 

program studi yaitu : Program Studi Diploma III Keperawatan dan Diploma 

III Kebidanan. Beberapa penelitian unggulan yang meliputi lima topik yaitu 

Keperawatan Keluarga, Kegawatdaruratan Maternal, Kesehatan Ibu dan Anak, 

Sistem Informasi Manajemen Keperawatan, dan Kesehatan Reproduksi.. 

Penelitian unggulan tersebut diharapkan juga dapat menyatukan sebagian 

besar pengembangan bidang penelitian ditingkat Poltek yang dirangkum 

dalam Rencana Strategi dan RENOP. Beberapa permasalahan dalam 
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pengelolaan penelitian, kekuatan sumber daya peneliti, kelengkapan sarana 

dan prasarana penunjang penelitian serta produk penelitian yang akan 

dihasilkan menjadi tolak ukur pengusulan RIP ke Rapat Senat dan Direktur. 

Penelitian unggulan yang diusulkan dalam RIP harus dapat dilaksanakan oleh 

sebagian besar dosen yang memiliki kompetensi dan bidang keilmuan yang 

bersifat multi disiplin, dengan pentahapan merumuskan topik penelitian 

utama, kemudian dijabarkan menjadi sub topik penelitian dengan lintas multi 

disiplin. 

Tujuan dari pembuatan RIP ini harus dapat menjawab permasalahan 

pengelolaan dan pengembangan penelitian ditingkat Politeknik, seperti 

memberikan arah kebijakan pengembangan penelitian kedepan, kajian dan 

topik penelitian yang akan dikembangkan, serta target dan sasaran kegiatan 

penelitian Politeknik Karya Husada. Penyusunan dokumen RIP didasarkan 

pada dokumen rencana strategis Politeknik Karya Husada tahun 2017-2021, 

rencana induk pengembangan dan keputusan senat Politeknik Karya Husada 

tentang pengembangan penelitian di Politeknik Karya Husada. 

      Visi dan Misi Politeknik Karya Husada dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Visi 

      Menghasilkan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam 

bidang kebidanan dan keperawatan di tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 

2035. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan proses belajar mengajar secara optimal dengan 

mengacu pada standar kompetensi dan memiliki keunggulan spesifik 

sesuai dengan keunggulan Prodi yang ada (DIII Kebidanan unggul 

dalam kegawat daruratan maternal neonatal, DIV Bidan Pendidik 

unggul coaching dalam asuhan Kebidanan, D III Keperawatan unggul 

dalam Keperawatan Keluarga). 

b. Menyelenggarakan penelitian yang mengacu kepada keunggulan 

masing-masing Prodi. 
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c. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat yang mendukun pada keunggulan masing-masing Prodi. 

d. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dalam negeri dan luar 

rnegeri, dalam bidang tri darma perguruan tinggi 

      Komitmen Politeknik Karya Husada dalam pengembangan penelitian 

tercantum dalam Visi Misi untuk Menjadi Institusi Kesehatan yang 

menyelenggarakan Tri Dharma perguruan Tinggi Bidang Ilmu Kesehatan 

harus dilaksanakan melalui pengembangan penelitan oleh civitas akademika, 

serta misi untuk mengembangkan Ilmu Kesehatan yang berguna bagi 

masyarakat melalui kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian 

masyarakat dengan tata nilai yang berlaku di Politeknik Karya Husada yaitu 

disiplin, hierarki, loyalitas, rela berkorban dan pantang menyerah. 

      Komitmen tersebut juga dijabarkan dalam tujuan dan Renstra Politeknik 

Karya Husada terutama dalam bidang penelitian.  

Tujuan Politeknik Karya Husada : 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu menerapkan ilmu 

pengetahuan dengan keunggulan-keunggulan Prodi (DIII Kebidanan 

unggul dalam kegawat daruratan maternal neonatal, DIV Bidan Pendidik 

unggul coaching dalam asuhan Kebidanan, DIII Keperawatan unggul 

dalam Keperawatan Keluarga), pada khususnya serta memiliki daya saing 

di dunia kerja serta memiliki daya saing dalam pasar kerja.  

2. Menghasilkan penelitian yang memiliki keunggulan sesuai Prodi.   

3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai 

dengan keunggulan masing-masing Prodi.  

4. Terbinanya kerjasama yang erat dan berkesinambungan dengan stake 

holders dalam upaya peningkatan, kegiatan tri darma perguruan tinggi. 

      Rencana strategis harus berorientasi program dengan mempertimbangkan 

perbaikan kinerja dari waktu ke waktu. Rencana strategis juga memperhatikan 

aspek keterjangkauan artinya rencana strategis harus dapat diimplementasikan 

dalam kurun waktu tertentu. Adapun salah satu dari rencana strategis 

Politeknik Karya Husada yang berkaitan dengan penelitian adalah 
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terwujudnya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara 

berkelanjutan sesuai tuntutan Ipteks yang meliputi beberapa aspek yaitu : 

1. Menciptakan suasana akademik yang baik untuk mendukung proses 

pembelajaran. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen untuk menunjang kinerja 

pendidikan dan penelitian secara continue. 

3. Memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan yang professional, berkualitas, 

dan kompeten yang mampu mendukung peningkatan mutu. 

4. Meningkatkan budaya penelitian dosen dan publikasi hasil penelitian. 

5. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat. 

6. Meningkatkan jaringan kerja sama guna menunjang penyelenggaraan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

7. Meningkatkan program penjaminan mutu dibidang akademik, penelitian, 

dan pengabdian masyarakat. 

  

B. Dasar Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) 

      Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RIP 

Politeknik Karya Husada adalah : 

1. Statuta Politeknik Karya Husada  

2. Renstra Politeknik Karya Husada  

3. RIP Politeknik Karya Husada 

4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Karya Husada tentang Penelitian 

Unggulan  

      Disamping berbagai dasar yang telah disebutkan diatas, penetapan 

Rencana Induk Penelitian Politeknik Karya Husada juga dilaksanakan melalui 

Rapat Senat Polteknik Karya Husada Jakarta. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

 

2.1 Unit Penelitian Politeknik Karya Husada 

Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) Politeknik 

Karya Husada. merupakan suatu unit kerja di bawah Politeknik Karya Husada 

yang secara legal dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan utama di UPPM 

Politeknik Karya Husada adalah melakukan aktivitas Penelitian dalam ruang 

lingkup kesehatan, keperawatan, dan kebidanan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

dilaksanakan berbagai upaya melalui kinerja lembaga, sehingga meningkatkan 

kepercayaan dan citra UPPM bagi pihak penelitian. 

Usaha untuk mendukung visi, misi dan Politeknik Karya Husada, dan dalam 

rangka mewujudkan cita-cita tersebut UPPM Politeknik Karya Husada 

mempunyai visi, misi dan sasaran, yaitu : 

1. Visi  

Menjadi Fasilitator penelitian yang menghasilkan produk penelitian dan 

pengabdian masyarakat unggul dan kompetitif dalam bidang kesehatan di 

tingkat regional pada tahun 2021. 

2. Misi 

a. Mensosialisasikan, mendukung, memfasilitasi serta mendokumentasikan 

perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta publikasi kegiatan 

penelitian Politeknik Karya Husada 

b. Memberi pelatihan, pembekalan dan peningkatan kapasitas SDM 

Politeknik Karya Husada dalam melaksanakan Penelitian. 

c. Menjalin kerjasama dengan stakeholder untuk pemanfaatan hasil 

penelitian. 

d. Membina civitas akademika untuk menindaklanjuti hasil penelitiannya 

dalam bentuk publikasi jurnal nasional ataupun internasional, penerapan 

kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dan 

pengusulan HAKI. 
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3. Tujuan 

a. Mengembangkan manajemen Penelitian dalam struktur organisasi 

yang otonom dan manajemen yang sehat. 

b. Mengembangkan  kualitas  dan  kuantitas  Penelitian  untuk 

mendukung pencapaian visi yang mampu  meningkatkan atmosfir 

akademik. 

c. Melaksanakan Penelitian yang diarahkan kepada pengembangan, 

pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan 

dengan pengembangan sumber daya  manusia dan kesehatan. 

4. Strategi Pengembangan  

Rencana strategis pengembangan UPPM Politeknik Karya Husada yang 

ditetapkan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi adalah : 

a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan UPPM Politeknik 

Karya Husada untuk mendukung proses penelitian kesehatan. 

b) Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti 

dilingkup regional dan nasional. 

c) Peningkatan Suasana/Atmosfir Akademik, yang ditunjukkan oleh 

pengembangan aktivitas kelompok penelitian, inovasi dan publikasi hasil 

dan kegiatan; 

d) Pengembangan sistem manajemen internal melalui penataan sistem 

manajemen informasi hasil penelitian; 

e) Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas, melalui peningkatan kinerja 

proses, metode, dan media penelitian; 

f) Mendiseminasikan dan mempromosikan produk penelitian dan pengabdian 

untuk meningkatkan jumlah dan kualitas mitra dan pengguna 

2.2 Analisis Kondisi Saat Ini 

2.2.1 Lingkungan Eksternal 

Sebagai suatu lembaga penunjang bagi para staf akademik untuk 

melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada staf 

akademik tersebut maka eksistensi dan berkembangnya UPPM sangat bergantung 

pada kemampuan internal UPPM dan dukungan lingkungan eksternal yang mutlak 
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sebagai wujud pengakuan dan kebutuhan stakeholders terhadap kepakaran dan 

keahlian dari peneliti Politeknik Karya Husada. UPPM sangat menyadari bahwa 

penguatan organisasi internal merupakan suatu yang sangat penting untuk 

menunjang pengembangan kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak. Dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian dan inovasi, UPPM bekerjasama dengan 

instasnsi misalnya Kementrian Riset dan Teknologi Dikti, Instansi pemerintah lain 

baik Pemprov, Pemkot/Pemkab, dan institusi swasta (Industri, Non Government 

Organization = NGO/pemerintah dalam dan luar negeri). 

Mengacu pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Dirjen Dikti pada 

tahun 2009 dan tertuang dalam Buku Menakar Potensi Potensi Karya Ilmiah 

Perguruan Tinggi 2005-2009, maka berdasarkan 7 unsur yang dijadikan dasar 

perhitungan dalam instrument evaluasi kinerja Perguruan Tinggi, Rencana Induk 

Penelitian Politeknik Karya Husada 2012-2016, maka kinerja Politeknik Karya 

Husada di dalam bidang penelitian dan inovasi masih berada dalam kluster 

binaan. Hal ini membuat UPPM terus berupaya untuk melakukan pembenahan.  

Dari 7 unsur penilaian kinerja penelitian Politeknik karya husada masih 

berada dalam posisi kurang memuaskan baik dalam bidang penelitian maupun 

pengabdian masyarakat. Kerjasama-kerjasama yang terjalin diantaranya adalah 

kerjasama dalam bidang Penelitian meliputi : pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan sumberdaya manusia, konsultasi pada berbagai instansi dan 

institusi, Seminar, Pameran, Workshop, pendampingan-pendampingan dan 

aktivitas-aktivitas lain yang sejalan dengan visi dan misi Politeknik Karya 

Husada. 

2.2.1.1 Produk dan Layanan 

UPPM PKH merupakan sebuah unit pendukung Institusi dalam 

melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang 

penelitian dan pengabdian masyarakat. Produk dan layanan yang disediakan oleh 

UPPM antara lain: melakukan pendataan dan membuat database penelitian, 

menyediakan dan menyebarluaskan informasi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, memfasilitasi dan melaksanakan penelitian kepada masyarakat. 

Fungsi fasilitas UPPM bagi para peneliti Politeknik Karya Husada adalah 
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melaksanakan sosialisasi terhadap program-program penelitian, mengumpulkan 

proposal, mengelola, mengirimkan proposal, memonitoring dan mengevaluasi 

kegiatan penelitian dan mengabdi kepada masyarakat serta mempertinggi kualitas 

dan mutu peneliti. 

UPPM Politeknik Karya Husada berusaha secara terus menerus 

memperbaiki manajemen internal dan organisasi, melakukan program sosialisasi 

dari keseluruhan skim pendanaan penelitian, melaksanakan pendampingan, 

pelatihan metodologi penelitian dan penyusunan proposal, dan mendorong 

peningkatan jumlah proposal yang didanai oleh berbagai pihak penyandang dana 

dengan menekankan pada para peneliti Politeknik Karya Husada untuk 

mengusulkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasiskan road map 

penelitian Politeknik Karya Husada dan juga topik penelitian unggulan nasional, 

serta membangun jejaring nasional maupun internasional di bidang penelitian. 

Untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian unggulan yang telah 

dilaksanakan oleh para peneliti Politeknik Karya Husada maka hasil penelitian 

dan pengabdian masyarakat akan ditampilkan dalam website UPPM PKH atau 

website Institusi. Dengan demikian diharapkan dapat lebih meningkatkan 

akuntabilitas institusi di mata masyarakat akan hasil kinerja institusi yang dapat 

dimanfaatkan bagi masyarakat dan Negara. 

Tentu saja selain hasil penelitian berupa produk-produk real yang dapat 

dihilirisasi maupun dimanfaatkan masyarakat, tentu saja yang tidak kalah 

penting adalah produk publikasi ilmiah yang menjadi pertanggungjawaban 

penelitian kepada komunitas ilmiah. Saat ini yang diprioritaskan adalah 

publikasi di ranah nasional. Hal ini sejalan dengan program dan target dari 

RistekDikti. Walaupun usaha untuk mendukung publikasi ilmiah baik di level 

nasional maupun internasional dari hasil penelitian para dosen sudah 

dilaksanakan, hingga saat ini publikasi masih merupakan internal driven dari 

masing-masing dosen walaupun sudah dilakukan pelatihan-pelatihan penulisan 

publikasi pada jurnal nasional maupun internasional. Untuk itu usaha-usaha 

intervensi yang tidak kenal lelah untuk memacu budaya dan motivasi peneliti 

untuk mempublikasikan karyanya terus dilakukan oleh UPPM. Perolehan paper 
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Politeknik Karya Husada yang dimuat di jurnal terindeks Scopus belum ada 

hingga saat ini, begitupun jurnal nasional. Meskipun belum sepenuhnya 

mencapai target yang dicanangkan, UPPM terus memotivasi dan memfasilitasi 

Dosen untuk melakukan publikasi. 

Layanan untuk bidang penelitian yang dilakukan oleh UPPM PKH 

meliputi layanan: penelitian dasar maupun penelitian terapan. Konsultasi 

administrasi keuangan juga diberikan kepada para peneliti untuk membantu 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana penelitian yang diperoleh. 

Semuanya ini terus ditingkatkan kualitasnya agar ke depan semakin dapat 

membantu peneliti dengan lebih baik lagi. 
 

Tentu saja perlu disadari bersama bahwa seringkali bidang-bidang yang 

ditawarkan oleh pihak penyandang dana eksternal (nasional/internasional) 

kurang sinergis dengan tema-tema unggulan dan kekhususan yang ditetapkan 

oleh Politeknik Karya Husada. Maka saat ini sudah mendesak dan sangat 

diperlukan dukungan bagi tercapainya keunggulan-keunggulan Politeknik 

Karya Husada dengan menetapkan skim pendanaan penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat yang dilaksanakan oleh para peneliti Politeknik Karya Husada 

sesuai dengan arah penelitian yang telah ditetapkan didalam roadmap penelitian 

Politeknik Karya Husada. Pendanaan internal ini berfungsi sebagai stimulator 

bagi peneliti untuk secara bertahap membudayakan suatu kerja. 

 

2.2.1.2 Internal Manajemen dan Organisasi 
 

Dengan dibentukan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 

secara struktur di bawah kendali Wakil Direktur I. Saat ini UPPM Politeknik 

Karya Husada memiliki struktur organisasi yang baru. Secara struktural 

pengelola UPPM terdiri dari Ketua dan dua Kasubag yaitu Kasubag Penelitian 

dan Publikasi dan Kasubag Pengabdian Masyarakat. 

Pengambilan keputusan selalu ditetapkan berdasarkan rapat-rapat yang 

secara rutin yang dilaksanakan dengan frekuensi yang bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan. Berbagai jenis rapat yang dilaksanakan adalah rapat staf rutin 

UPPM yang dilaksanakan minimal 1 bulan 1 kali, rapat koordinasi, dengan 
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berbagai stake holders, dengan notulen rapat yang terdokumentasi. Semua 

aktivitas terkoordinasi dan dibawah dokumen kendali penjaminan mutu. 

 

2.2.1.3 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) di UPPM terdiri dari staf Dosen yang 

duduk di dalam jabatan struktural yakni sebagai Ketua dan Kasubag. Untuk 

meningkatkan kompetensi, para anggota diikutsertakan dalam program-program 

pelatihan.  

Staf dosen peneliti merupakan tenaga staf akademik tetap di Program 

studi dan bertugas sebagai peneliti di komisi sentra ataupun peer group ataupun 

sebagai peneliti secara koordinatif tanpa meninggalkan tugas utamanya di unit 

masing-masing. Keterlibatan dosen dalam penelitian yang bersumber dari dana 

institusional yang dilaksanakan melalui UPPM dari tahun ke tahun relative 

terjadi secara berfluktuasi. 

 

2.2.1.4 Fasilitas Penunjang 

a) Manajemen Prasarana 
 

unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) menempati lokasi di 

Gedung Rukan Tanjung Mas Raya Kampus A Pliteknik Karya Husada lantai 1, 

yang terdiri dari 1 ruang pimpinan, 2 ruang staf dan 1 ruang sidang bersama. 

Kebutuhan akan ruang sidang cukup penting dalam pelaksanaan operasional 

UPPM.  

b) Manajemen Data dan Informasi 

Data-data yang berkaitan dengan UPPM telah dimuat di laman 

http://www.uppm.khj.ac.id dan juga secara rapi ada sub bagian-sub bagian yang 

terkait dan Laporan hasil penelitian ataupun kumpulan abstrak dan buku-buku 

lain yang dimiliki oleh UPPM menjadi tanggung jawab Sub bagian program 

Data dan Informasi. Sistem informasi UPPM adalah merupakan bagian integral 

dari sistem informasi Politeknik. Saat ini stake holders dapat mengakses secara 

langsung website UPPM dan melakukan penelusuran, mengunggah, maupun 

http://www.uppm.khj.ac.id/
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meminta makalah lengkap dari abstrak penelitian dari para staf dosen Politeknik 

Karya Huasada. 

Bagi para pengguna yang menginginkan secara langsung informasi-

informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat 

memanfaatkan fasilitas pada laman website UPPM yang memiliki seluruh 

laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk didownload. 

Satu buah komputer terhubung dengan internet dengan kapasitas bandwith yang 

mencukupi. Melalui berbagai program yang dikembangkan Sistem Informasi 

Politeknik sudah dibuatkan titik-titik jaringan tambahan sehingga 

memungkinkan komputer-komputer yang ada terhubung dengan internet hanya 

masih dibutuhkan asesoris pelengkap sehingga titik-titik tersebut dapat 

dimanfaatkan. 
 

Pada saat ini UPPM PKH telah mengembangkan sistem informasi dalam 

pendataan kegiatan-kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat 

sehingga data base dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UPPM 

maupun difasilitasi oleh UPPM sudah dapat dibuat. Website UPPM yang selalu 

di update memungkinkan pengguna dapat mengakses UPPM tanpa terbatas oleh 

ruang dan waktu. Namun informasi data-data penelitian terkadang masih sulit 

diakses akibat registrasi hasil penelitian yang dilakukan secara parsial pada 

masing-masing unit. Untuk meningkat pemanfaatan penyampaian informasi 

tentang aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen 

Politeknik Karya Husada, UPPM bekerjasama dengan Tim IT Politeknik dalam 

mengembangan suatu sistem layanan penelusuran informasi dan registrasi yang 

berbasis pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan 

sistem informasi secara terintegrasi ini sangat diperlukan tidak saja agar 

informasi dapat dengan mudah dan lebih cepat disampaikan namun juga agar 

para peneliti/pengabdi kepada masyarakat dapat melakukan registrasi penelitian 

(proposal, monev, laporan maupun luaran dan tindak lanjut hasil) secara on-line 

di masing-masing program studi sehingga dapat dibuat data base penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat Institusi secara menyeluruh. Sistem registrasi 
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah dibuat melalui program 

Google form dan masih baru dapat diakses melalui website UPPM. 

2.2.1.5 Peran UPPM 

Sesuai dengan Tri Dharma Politeknik Karya Husada (pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian), peran UPPM Politeknik Karya Husada secara 

internal maupun eksternal adalah. 

a. Menjalankan satu dari tri dharma perguruan tinggi tersebut, yaitu 

melaksanakan penelitian. 

b. Merupakan salah satu lembaga di Politeknik Karya Husada yang 

bertugas menumbuh-kembangkan budaya penelitian di perguruan tinggi 

dan mendorong pendayagunaan hasil guna dan inovasi mendukung misi 

pendidikan tinggi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan 

c. Mencetak peneliti profesional dari perguruan tinggi yang menjadi asset 

bangsa berlandaskan pada keilmuan dan kompetensinya sehingga dapat 

bermanfaat bagi bangsa dan Negara. 

d. Menghasilkan produk-produk inovasi penelitian yang bermanfaat bagi 

masyarakat dan Negara. 

e. Tempat pengamalan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat oleh 

Politeknik Karya Husada, langsung ke masyarakat luas, melembaga, 

profesional melalui metode ilmiah. 

2.2.2 Analisis SWOT 

      Dalam rangka mencapai visi dan misi Politeknik Karya Husada perlu 

diidentifikasi potensi internal dan eksternal yang dimiliki dan dihadapi yang 

merupakan kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness). Analisis faktor 

internal dan eksternal akan menghasilkan variabel peluang (opportunity) dan 

variabel tantangan (threat). Analisis SWOT dapat dipakai dasar acuan dalam 

mencari alternatif strategi pengembangan Penelitian di Politeknik Karya 

Husada. 
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A. Kekuatan 

1. Sumber dana utama berasal dari Politeknik Karya Husada Jakarta 

2. Lembaga penelitian mendukung semua program penelitian, yang sesuai dengan 

visi.  

3. Kualifikasi tenaga akademik yang tinggi (berdasarkan tingkat pendidikan) 

4. Adanya kerjasama dengan instasi kesehatan, pemerintah dan instansi lainnya. 

5. Memiliki jurnal lokal. 

6. Akses ke publikasi elektronik meningkat 

7. Sistem Manajemen data dan informasi penelitian. 

 

B. Kelemahan 

1. Aspek pembelajaran soft skill (komunikasi, kerja sama, dsb) yang masih 

kurang dalam kandungan kurikulum pendidikan PKH. 

2. Belum terbangunnya road map kegiatan penelitian secara konsisten karena 

lebih bersifat reaktif terhadap permintaan sesaat. 

3. Lemahnya koordinasi kegiatan penelitian. 

4. Promosi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan masih terbatas. 

5. Kemampuan Bahasa Inggris dan tata cara untuk menulis artikel pada jurnal 

ilmiah internasional masih terbatas di kalangan mahasiswa dan akademisi 

PKH. 

6. Kemitraan penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri masih terbatas. 

7. Kemitraan penelitian dengan industri masih terbatas. 

8. Manajemen penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang belum kondusif. 

9. Kebijakan dan sistem tata kelola bidang pengabdian pada masyarakat masih 

belum optimal sehingga menghambat proyek kerjasama. 

10. Alokasi sumber daya untuk program pengabdian pada masyarakat belum 

dipertimbangkan secara komprehensif. 

11. Minimnya jumlah dosen yang mendapatkan hibah dari eksternal kampus 
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C. Peluang 

1. Keikutsertaan dalam kompetisi-kompetisi penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah. 

2. Implementasi kerjasama dengan luar negeri yang belum di lakukan dengan 

maksimal. 

3. Banyak kesempatan mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi 

OJS dan ISSN 

4. Dana penelitian tersedia dari berbagai sumber baik dari dalam maupun luar 

negeri. 

5. Banyak persoalan bidang-bidang baru yang dapat menjadi obyek penelitian 

dan inovasi. 

6. Perhatian pemerintah daerah meningkat terhadap bidang pengabdian pada 

masyarakat. 

7. Jumlah lembaga pemerintahan dan dunia usaha yang potensial menjadi mitra 

kerja sama meningkat sehingga meningkatkan kerja sama. 

 

D. Ancaman 

1. Ketatnya persaingan dalam memperoleh hibah penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

2. Dosen lebih cenderung mengedepankan aspek dalam bidang pendidikan di 

bandingkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

3. Adanya kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) menjadikan minat 

untuk meneruskan pendidikan S1 di universitas ternama.  

4. Dana penelitian sangat kompetitif. 

5. Kemajuan sains dan teknologi yang demikian cepat yang menuntut alokasi 

sumber daya penelitian dan pengembangan secara intensif. 

6. Terbukanya peluang kerja di luar PKH yang melibatkan para tenaga 

akademik. 

7. Sistem teknologi informasi yang selalu berkembang dan maju menuntut 

adanya pembaharuan serta kesiapan penggunanya untuk terampil dalam 

menggunakan serta memanfaatkan teknologi. 
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MATRIKS TOWS 

INTERNAL / 

EKSTERNAL 

KEKUATAN KELEMAHAN 

PELUANG 

(opportunity) 

 

 

1. Mengalokasikan 

anggaran untuk 

penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2. Menigkatkan kerjasama 

dan kemitraan dengan 

berbagai pihak baik 

dalam negeri maupun 

luar negeri. 

3. Menginformasikan ke 

dosen tentang cara 

memberoleh jurnal 

terakrditasi. 

 

 

1. Memotivasi dosen 

mengikuti kompetisi 

hibah penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2. Menambah sarana 

operasional dalam 

kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

seperti kendaraan 

operasional 

3. Mendorong dosen 

untuk mempublikasikan 

dan meng HaKI kan 

hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

4. Mendorong dosen 

untuk mempublish 

jurnalya untuk 

terakreditasi 

Nasional/Internasioanal 

ANCAMAN 

(Threat) 

 

1. Mencarikan alternatif 

pendanaan dalam 

memotivasi dosen 

melakukan penelitian 

dan pengabdian 

masyarakat. 

2. Memotivasi dosen untuk 

melakukan penelitian. 

1. Melakukan monitoring 

dan evaluasi pada 

proses penelitian dan 

pengabdian masyrakat. 

2. Mengupayakan dosen 

mengikuti pelatihan 

metodologi penelitian. 

STRATEGI  

PEMECAHAN 

DAN 

PERBAIKAN 

 

 

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama 

yaitu membenahi manajemen penelitian, meningkatkan 

kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak, 

mengembangkan monitoring dan evaluasi penelitian serta 

mengupayakan dosen mengikuti pelatihan metodologi 

penelitian. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN 

 

      Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) untuk 5 tahun ke depan, dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) dan lingkungan 

internal (kekuatan dan kelemahan) Politeknik Karya Husada. Selain itu, juga didasarkan pada 

ketersediaan sumber daya, serta dinamika akademis yang berkembang baik ditingkat nasional 

maupun internasional. RIP ini merupakan penjabaran Politeknik Karya Husada bidang 

penelitian menuju Politeknik Kesehatan yang berdaya saing dan mampu menghasilkan 

penelitian yang bermutu tinggi. 

      Memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan dalam 5 tahun 

kedepan Politeknik Karya Husada secara sadar dan berkelanjutan berusaha meningkatkan 

pilar pemerataan penelitian, memperluas akses penelitian baik tingkat regional maupun 

nasional. Pilar ini diarahkan dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing 

Politeknik Karya Husada di bidang penelitian pada tingkat regional maupun nasional serta 

meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang bermutu. 

      Fokus Penelitian adalah penelitian unggulan kesehatan Politeknik Karya Husada yang 

meliputi 5 (lima) topik, yaitu:  

1. Keperawatan Keluarga 

2. Kegawatdaruratan Maternal. 

3. Kesehatan Ibu dan Anak 

4. Sistem Informasi Manajemen Keperawatan 

5. Kesehatan Reproduksi. 

 

4.1. Tujuan dan Sasaran 

      Penyusunan RIP Politeknik Karya Husada 2017-2021 bertujuan memberikan arah dan 

pedoman bagi kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan Ipteks yang dilaksanakan 

dengan memanfaatkan sumberdaya, fasilitas, dan dana yang tersedia sedemikian hingga 

diperoleh peningkatan Ipteks kesehatan utamanya bidang keperawatan dan kebidanan yang 

bermanfaat bagi masyarakat dan stakeholder serta mendukung kebutuhan nasional dalam 

rangka meningkatkan daya saing dan mewujudkan kemandirian Politeknik Karya Husada. 

RIP Politeknik Karya Husada diharapkan dapat berfungsi sebagai dokumen yang 

memberikan arah penelitian yang akan dituju dalam 5 tahun kedepan oleh peneliti di 

Politeknik Karya Husada. 
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3.1.1 Bidang Penelitian 

 Pengembangan Politeknik Karya Husada menjadi pusat keunggulan pada bidang 

kesehatan telah dirintis dengan mengembangkan budaya riset dan inovasi teknologi yang kokoh 

yang mendukung tumbuhnya sikap yang mencirikan budaya riset. 

 Salah satu instrumen kebijakan yang digunakan untuk mendorong pengembangan budaya 

riset adalah melalui penyediaan Dana Riset (Mandiri) Politeknik Karya Husada yang telah mulai 

diimplementasikan pada tahun 2014 dan terus berlanjut hingga saat ini.Dengan dana Riset 

Mandiri tersebut Politeknik Karya Husada dapat mengarahkan dan mengendalikan kegiatan riset 

untuk kepentingan strategis sesuai dengan prioritas Politeknik Karya Husada Sejak  program  

tersebut  dijalankan,  telah  terlihat peningkatan budaya riset Politeknik Karya Husada 

diantaranya: 

❖ Meningkatnya jumlah proposal yang diajukan; 

❖ Meningkatnya jumlah peneliti dan keikutsertaan mahasiswa dalam riset; 

❖ Menjalankan penjaminan mutu riset. 

Program Riset di Politeknik Karya Husada secara umum terbagi menjadi Program Riset 

Mandiri yang didanai sendiri oleh Politeknik Karya Husada, Program Riset Bersponsor yang 

didanai atas hasil kerjasama antara sponsor dengan Politeknik Karya Husada.  

1) Program Riset Mandiri Politeknik Karya Husada yaitu program riset yang didanai 

sendiri oleh Politeknik Karya Husada 

Program ini dikelola oleh Unit Penelitian dan Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat 

yang ada di Politeknik Karya Husada, dengan misi menghasilkan penelitian yang 

memiliki keunggulan sesuai Prodi. 

2) Program Riset Bersponsor, yaitu program riset yang didanai oleh sponsor yang 

bekerja sama dengan Politeknik Karya Husada yang terdiri dari : 

a. Hibah Penelitian Kemenristek DIKTI 

 Sejalan dengan visi Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek 

Dikti), mendorong dan memfasilitasi para tenaga akademik dalam kegiatan penelitian 

dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat dan program kreativitas 

mahasiswa guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, 

dan kesejahteraan rakyat secara progresif dan berkelanjutan. 

 Hibah Penelitian Kemenristek Dikti meliputi Hibah Dosen Pemula, Hibah 

Bersaing, Penelitian Fundamental, Hibah Pascasarjana, Hibah Rapid dan Hibah 

Kompetensi. 
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b. Hibah Riset dari swasta dalam negeri dan lembaga pemerintah diluar DIKTI 

Politeknik Karya Husada selama ini menempatkan program Riset Bersponsor 

sebagai program riset penting sebagai indikator pengakuan pihak luar terhadap 

Politeknik Karya Husada. 

3.1.2 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Akumulasi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang Pengabdian pada Masyarakat 

(PkM) merupakan modal penting Bagi Politeknik Karya Husada untuk dapat menjawab 

tantangan pembangunan bangsa dalam keilmuan kesehatan. 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Karya Husada secara umum   

terbagi menjadi Program Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Karya Husada dan Program 

Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek Dikti. 

a) Program Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Karya Husada 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Karya Husada merupakan 

kegiatan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diampu oleh civitas akademika 

Politeknik Karya Husada baik secara individu maupun kepakaran unit/kelompok. 

Program ini ditujukan untuk menciptakan peluang terwujudnya transfer sains, 

teknologi dan seni kepada masyarakat. Prioritas dari program ini diutamakan bagi kegiatan- 

kegiatan yang dibutuhkan segera oleh kelompok masyarakat secara organisasi maupun 

Lembaga Swadaya masyarakat (LSM). 

Bentuk kegiatan mencakup semua hal termasuk pemberdayaan, pendampingan dan 

penerapan produk iptek dan karyaseni. Adapun sasaran dari Program Pengabdian pada 

Masyarakat Politeknik Karya Husada adalah seperti berikut. 

❖ Terciptanya kawasan binaan di wilayah DKI Jakarta khususnya, dan Indonesia 

umumnya. 

❖ Berkembangnya kemitraan dengan swasta, institusi pemerintah, perguruan tinggi dan 

masyarakat umum. 

❖ Meningkatnya budaya peduli masyarakat berbasis entre- dan health preneurship di 

kalangan civitas akademika Politeknik Karya Husada. 

❖ Terdapat kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar Kampus Politeknik Karya 

Husada 

b) Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristek DIKTI 

Program Pengabdian Kepada Masyarakat KEMENRISTEKDIKTI terdiri dari skema-

skema berikut : 



15 

 

1. Ipteks bagi Masyarakat (IbM) merupakan paradigma baru yang diterapkan oleh 

Ditlitabmas  dalam   kegiatan  PPM  yang  bersifat  problem  solving,  komprehensif, 

bermakna, tuntas, dan berkelanjutan(sustainable) dengan sasaran yang tidak tunggal. 

2. Ipteks bagi Kewirausahaan (IbK) memiliki misi untuk memandu perguruan tinggi 

dalam menyelenggarakan unit layanan kewirausahaan yang profesional, mandiri dan 

berkelanjutan, serta berwawasan knowledge based economy. IbK harus mandiri dan 

berkelanjutan dalam operasionalisasinya sehingga kegiatan ini diberi peluang untuk 

mampu menjadi unit profit dengan memanfaatkan sumberdaya manusia dan fasilitas 

yang dimiliki. 

3. Ipteks bagi Produk Ekspor (IbPE) merupakan satu kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bentuk penerapan dan pengembangan hasil riset perguruan tinggi 

yang berlangsung selama tiga tahun. Persoalan yang ditangani meliputi seluruh aspek 

bisnis usaha kecil atau usaha menengah sejak bahan baku sampai ke pemasaran 

produk dengan persoalan produksi dan manajemen perusahaan sebagai bidang 

garapan wajib. 

4. Ipteks bagi Inovasi Kreativitas Kampus (IbIKK) berkaitan dengan upaya 

pengembangan budaya knowledge based economy. Perguruan tinggi perlu diberi akses 

dalam wujud knowledge and techno-park yang memanfaatkan pengetahuan, 

pendidikan maupun riset tenaga akademik. Dengan menyelenggarakan IbIKK, 

perguruan tinggi berpeluang memperoleh pendapatan dan membantu menciptakan 

wirausaha baru. Hasil riset perguruan tinggi yang merupakan inovasi baru dan 

mempunyai nilai ekonomis serta mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

(HKI) seperti hak cipta, paten, merupakan asset yang sangat berharga bagi 

pertumbuhan dan perkembangan IbIKK. 

5. Ipteks bagi Wilayah (IbW) memiliki misi untuk meningkatkan kemandirian, 

kenyamanan kehidupan, sekaligus kesejahteraan masyarakat melalui keterlibatan aktif 

baik oleh publik (inisiatif dan partisipatif), Pemkot/Pemkab berbasis Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan non-RPJMD, maupun 

perguruan tinggi (kepakaran). 

 

Upaya untuk meningkatkan pengabdian masyarakat dosen akan dilakukan melalui 

peningkatan jumlah kerjasama. Perluasan jaringan kerjasama akan mendorong meningkatnya 

pengabdian masyarakat oleh dosen, baik secara individual maupun melibatkan mahasiswa. 

Untuk pengembangan Politeknik Karya Husada beberapa aktivitas seperti (1) Peningkatan 
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kuantitas dan kualitas kerjasama, (2) Peningkatan kuantitas, kualitas dan sasaran program 

pengabdian kepada masyarakat perlu ditingkatkan.   

Secara garis besar, sasaran RIP Politeknik Karya Husada dalam lima tahun kedepan 

adalah: 

1. Mewujudkan keunggulan penelitian di Politeknik Karya Husada.  

2. Meningkatkan daya saing Politeknik Karya Husada di bidang penelitian pada tingkat 

regional dan nasional. 

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

4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Politeknik Karya Husada. 

5. Meningkatkan pencapaian indikator kinerja utama bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

      Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Politeknik Karya Husada telah 

merumuskan program bidang-bidang penelitian unggulan dan kompetitif lainnya, peta 

jalan (road map) beserta topik-topik penelitian sampai tahun 2016. Pemilihan penelitian 

unggulan dan kompetitif lainnya serta topik-topik yang terkait didasarkan atas analisis 

SWOT dengan mempertimbangkan kekuatan internal dan kondisi eksternal Politeknik 

Karya Husada. 

 

A. Strategi dan Kebijakan 

      Strategi pengembangan ditujukan untuk meningkatkan pilar penelitian yang bermutu. 

Dengan adanya dana internal Politeknik Karya Husada diharapkan dapat diperoleh hasil 

penelitian yang bermutu. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran RIP 

untuk lima tahun mendatang, maka dibuat kebijakan, yaitu: 

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan UPPM Politeknik Karya 

Husada untuk mendukung proses penelitian kesehatan. 

2. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan baik peneliti dilingkup 

regional dan nasional. 

3. Peningkatan Suasana/Atmosfir Akademik, yang ditunjukkan oleh pengembangan 

aktivitas kelompok penelitian, inovasi dan publikasi hasil dan kegiatan; 

4. Pengembangan sistem manajemen internal melalui penataan sistem manajemen 

informasi hasil penelitian; 

5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas, melalui peningkatan kinerja proses, 

metode, dan media penelitian; 
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6. Mendiseminasikan dan mempromosikan produk penelitian dan pengabdian untuk 

meningkatkan jumlah dan kualitas mitra dan pengguna 

      Dengan arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi yang dikembangkan adalah 

penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola, penguatan sumber daya, penataan jejaring, 

peningkatan penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang unggulan dan non-

unggulan yang dikembangkan oleh Politeknik Karya Husada. 

 

B. Peta Strategi 

      Pada saat proses implementasi RIP, pada dasarnya terdapat tiga komponen yaitu: 

1. Input (proposal penelitian), proses (pengajuan proposal riset, pelaksanaan riset, 

monitoring dan evaluasi). 

2. Output (publikasi riset, produk riset, paten) dan outcome (kerjasama riset dan 

pemanfaatan hasil riset). Diharapkan rumusan yang tercantum dalam dokumen RIP 

ini menjadi tidak kaku, meski tetap masih mempunyai arah yang jelas. 

      Secara garis besar peta strategi implementasi RIP, yaitu pengelolaan SDM penelitian, 

agenda penelitian, sumber dana dan outcome disajikan pada gambar di bawah. 

Gambar 3.1 Strategi pengelolaan penelitian 
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BAB IV 

PROGRAM STRATEGIS, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 

 

1. Program Strategis IPTEKS untuk Penyelesaian Masalah Bangsa 

Program strategis ini akan diimplementasikan melalui dua pilar besar, yaitu: 

- Pilar penciptaan Ipteks Penciptaan Ipteks diarahkan pada : 

i. peningkatan mutu kegiatan penelitian di PKH 

ii. peningkatan jumlah publikasi Nasional dan internasional dosen PKH 

iii. peningkatan kapasitas dan produktifitas riset PKH. 

- Pilar Penerapan Ipteks Penerapan Ipteks diarahkan pada : 

i. peningkatan jumlah produk – produk riset unggulan 

ii. peningkatan peran kegiatan riset di PKH dalam menyelesaikan 

permasalahan bangsa, serta 

iii. sinergi pemberdayaan masyarakat di wilayah binaan PKH sebagai 

wujud implementasi hasil kegiatan penelitian di masyarakat. 

2. Program Strategis Penguatan Organisasi dan Infrastruktur Riset 

Program strategis ini diarahkan pada : 

a. revitalisasi peran organisasi pelaksana dan pengelolaan riset 

(Program Studi dan UPPM) 

b. penyempurnaan Sistem Quality Assurance 

c. penetapan kebijakan dan Kode Etik Riset 

d. penyediaan sistem informasi dan peningkatan knowledge sharing, 

serta 

e. Sistem Insentif Riset. 
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Gambar 4.1  di bawah ini memperlihatkan kerangka pikir (framework) 
Penjabaran Rencana Strategis Bidang Penelitian di PKH. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.1. Kerangka Pikir Penjabaran Program Strategis Penelitian PKH 

Pada bagian selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci deskripsi, sasaran, indikator 

kinerja serta rencana implementasi kedua program strategis PKH. 

 

4.1 PROGRAM IPTEKS UNTUK PENYELESAIAN MASALAH BANGSA 

 

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang 

berkembang masih berkisar dalam masalah kebutuhan dasar, kemiskinan, 

pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan bencana alam. Pada lingkup global, 

Politeknik Karya Husada harus mendorong kegiatan dan program untuk 

memantapkan posisinya sebagai Institusi terbaik kedepannya dan melakukan 

upaya peningkatan secara terus menerus dalam rangka mensejajarkan diri 

dengan perguruan tinggi maju di tingkat Nasional maupun internasional. Kedua 

tantangan nasional dan global ini merupakan pijakan dalam menyusun 

• Peningkatan mutu kegiatan penelitian di PKH 

• Peningkatan jumlah publikasi nasional dan 
internasional dosen PKH 

• Peningkatan kapasitas dan produktivitas riset 
PKH 

• Peningkatan jumlah produk riset 
unggulan 

• Peningkatan peran kegiatan riset PKH 
dalam menyelesaikan masalah bangsa 

• sinergi pemberdayaan masyarakat di 
wilayah binaan PKH 

Sasaran UPPM: 
Penciptaan IPTEKS untuk memimpin perubahan masyarakat 

Peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan dunia secara berkelanjutan 
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kebijakan arah penelitian di PKH. Kinerja penelitian ditentukan dari publikasi 

nasional dan internasional, jumlah sitasi, pengakuan internasional berupa 

International Award, dan paten yang dihasilkan.  

Politeknik Karya Husada sebagai institusi kesehatan ikut berperan dalam 

menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi bangsa. 

 

4.1.1 Sasaran Umum Program Strategis IPTEKS untuk Penyelesaian 

Masalah Bangsa 

1. Peningkatan mutu kegiatan penelitian di PKH sehingga sejajar dengan mutu 

penelitian di tingkat nasional dan internasional. 

2. Peningkatan jumlah publikasi nasional dan internasional dosen PKH. 

3. Peningkatan kapasitas dan produktifitas riset PKH. 

4. Peningkatan peran kegiatan riset di PKH dalam menyelesaikan 

permasalahan kesehatan bangsa. 

5. Peningkatan jumlah produk – produk riset unggulan 

6. Sinergi pemberdayaan masyarakat di wilayah binaan PKH sebagai wujud 

implementasi hasil kegiatan penelitian di masyarakat baik di tingkat lokal 

maupun nasional. 

 
 

4.1.2 Program Strategis  
 

4.1.2.A. Program Hibah Peningkatan Kompetensi Riset  
 

Program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu riset bertaraf internasional. 

Selain itu, program ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam 

peningkatan partisipasi dosen dalam riset, penguatan peta jalan riset. 

Program ini terdiri dari 3 sub-program seperti yang diurakan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 4.1 Rincian Program Hibah Peningkatan Kompetensi Riset 
 

   Dana 

No Program Sumber Dana Maksimum/Proposal 

   (Juta Rp) 

1 Program Penelitian Unggulan 

Perguruan Tinggi 

Kemenristek DIKTI 500 

   

    

2 Program Penelitian Pemula Kemenristek DIKTI 20 

    

3 Program Riset PKH 3 

     
Jenis luaran (output) utama yang dituntut dari program di atas harus 
ditampilkan dalam target capaian di proposal. Jenis output dan penilaian 
kualitas output diberikan pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.2 Rincian Jenis Target Luaran (Output) Riset 
 

No Jenis Luaran Nilai Keluaran 

   

1 Publikasi pada Jurnal Internasional 2 

   

2 Publikasi pada Jurnal Nasional terakreditasi 1,5 

   

3 Publikasi pada Prosiding Konferensi Internasional 1,5 

   

4 Publikasi pada Prosiding Konferensi Nasional 1 

   

5 Paten 2 

   

6 Prototipe skala lab 1 

   

7 Prototipe skala produksi 2 

   

8 Karya Seni/Desain 2 

   

9 Kebijakan yang potensial untuk diimplementasikan 2 

   

 

4.1.2.B Program Riset Unggulan  
 

Senat Akademik telah menetapkan fokus riset yang diwadahi dalam program 

Riset institusi PKH yang ditentukan, dirancang, dilaksanakan dan dibiayai 

olehPKH, atau oleh sumber dana dari luar PKH, atau kerjasama dengan 
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mitra PKH secara institusional untuk merealisasikan visi,misi, ruang lingkup 

dan tujuan PKH, yang bercirikan: 

1. Menghasilkan IPTEKS baru atau memberikan dampak/manfaat langsung 

yang seluas-luasnya terhadap perkembangan, perubahan dan 

kesejahteraan masyarakat serta sekaligus memberikan benefit kepada 

PKH. Dalam hal pengembangan teknologi, kegiatan riset institusi 

berorientasi outcome di masyarakat dan menghasilkan multiproduk. 

2. Dapat mengangkat posisi PKH dalam masyarakat ilmu pengetahuan dan 

umum dalam waktu dekat. 

3. Mempunyai potensi dan dapat membuka peluang untuk dibiayai oleh 

mitra PKH. 

4. Berorientasi pada kebutuhan IPTEKS dan masyarakat. 

5. Dipilih IPTEKS strategis yang dapat memicu dan memacu 

perkembangan IPTEKS lainnya, serta memecahkan masalah pada masa 

yang akan datang. 

Fokus riset tersebut diimplementasikan dalam Program Riset Unggulan PKH 

yang sudah berkelanjutan sejak 2007. Program Riset Unggulan (RU) adalah 

riset institusi yang dicanangkan untuk tujuh bidang riset unggulan yaitu: 

1. Keperawatan Keluarga 

2. Kegawatdaruratan Maternal. 

3. Kesehatan Ibu dan Anak 

4. Sistem Informasi Manajemen Keperawatan 

5. Kesehatan Reproduksi. 

Program ini bertujuan untuk mempercepat kemampuan PKH dalam 

menghasilkan karya-karya riset yang unggul (emerging) di lima fokus riset 

tersebut di atas. Riset Unggulan ini bersifat multidisiplin dan dapat 

melibatkan semua SDM yang ada di PKH dan bersifat top-down di bawah 

koordinasi Unit Penelitian dan Pengabdian Msyarakat (UPPM) sesuai peta 

jalan (road map).  

 

1) Luaran 
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Indikator luaran utama untuk Program Riset Unggulan adalah sebagai berikut. 

a. Indikator Eksternal 

• Luasnya dampak dan kontribusi di masyarakatdan/atau di industry 

• Dana pendukung yang dihasilkan 

• Kontribusi IPTEKS 

• Kemampuan sinergi dengan berbagai jaringan terkait 

• Pengakuan internasional/regional  

b. Indikator Internal 

• Kemampuan manajerial ketua Peneliti 

• Dosen sebagai motor pendukung produktifitas dan kualitas 

• Akuntabilitas dalam pelaksanaan Penelitian 

• Luaran Program Riset Unggulan juga dapat berupa antara lain: 

- Proses dan produk ipteks berupa metode, blue print, prototipe, 

sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan 

berskala nasional; 

- HKI; 

- Teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat; 

 

2) Persyaratan 

Staf akademik/dosen di tiap program studi yang berminat terlibat dalam 

skema program Riset Unggulan harus aktif menjalin komunikasi dan 

koordinasi dengan pimpinan UPPM sejak awal. Proposal untuk skema ini 

diusulkan oleh sekelompok staf dosen ke UPPM, dengan mengacu pada 

TOR dan peta jalan UPPM. Proposal harus melalui evaluasi dan 

persetujuan UPPM sebelum evaluasi final dilakukan oleh PKH untuk 

didanai atau tidak. 

Dampak dan kontribusi Riset Unggulan di masyarakat dan/atau di industri 

harus terkait dengan permasalahan kesehatan bangsa yang signifikan seperti 

yang tercantum di peta jalan UPPM. 
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3) Usulan Biaya 

Alokasi biaya maksimum untuk Program Riset Unggulan adalah Rp. 30 

juta/tahun 

 

4.2. Program Penguatan Organisasi Dan Infrastruktur Riset 

4.2.1 Sasaran Umum 

Sasaran umum dari program penguatan organisasi dan infrastruktur riset adalah: 

1. Peningkatan kualitas, kapasitas dan produktivitas penelitian PKH 

2. Peningkatan kinerja penelitian unggulan sebagai penyelenggara riset dan 

pengembangan Penguatan peran institusi dalam mendukung pengembangan 

infrastruktur riset kelas dunia 

3. Peningkatan sinergi program pendidikan dengan program penelitian 

4. Pengembangan sistem reward & punishment yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas dan produktifitas riset 

5. Pengembangan Sistem Informasi UPPM. 

 

4.2.2. Program Strategis 

4.2.2.A Program Penguatan Manajemen Riset 

Program strategis dalam rangka penguatan manajemen riset di PKH adalah 

sebagai berikut. 

1. Penguatan Quality Assurance kegiatan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

2. Revitalisasi Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

3. Peningkatan kualitas manajemen jurnal dan peningkatan sitasi jurnal 

bereputasi untuk jurnal-jurnal di lingkungan PKH. 

4. Promosi PKH Journals di dalam dan di luar negeri. 

5. Insentif publikasi internasional untuk dosen. 

6. Pengembangan dan sosialisasi sitasi Scopus untuk jurnal-jurnal nasional. 

7. Penetapan Kode Etik Riset. 

8. Penguatan Sinergi Program studi dan UPPM. 
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9. Penyediaan sistem informasi dan peningkatan knowledge sharing. 

10. Pengembangan program dan indikator output kegiatan pengabdian pada 

masyarakat. 

 

4.3 INDIKATOR KINERJA PROGRAM PENELITIAN 

Kinerja implementasi RIP diukur berdasarkan indikator kinerja yang lebih menitik 

beratkan pada output dan outcome hasil penelitian. Pengukuran kinerja pelaksanaan RIP 

dilakukan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM). Pengukuran 

dilakukan pada setiap akhir periode penelitian (satu siklus penelitian) dalam satu tahun 

dari hasil laporan serta hasil publikasi, seminar, HaKI yang datanya dilaporkan oleh 

peneliti ke UPPM dalam rangka perolehan reward peneliti. Adapun target capaian 

penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.1 

 

Tabel 4.3 Target Capaian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Politeknik Karya Husada 2017-2021 

 

Penelitian 

PROGRAM INDIKATOR 

TAHUN 

2016 

baseline 
2017 2018 2019 2020 2021 

1) Pengembangan 
arah kebijakan 
dan program 
penelitian 

Dokumen kebijakan (Road 

Map penelitian) dalam 5 

tahun  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2) Pengembangan 
kemampuan 
dosen dalam 
melakukan 
penelitian lanjut 
(advance) 

Dilakukannya pelatihan 

pembuatan penelitian bagi 

dose 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dihasilkannya dosen yang 

memiliki kemampuan 

penelitian lanjut1 per tahun) 

1 1 2 2 3 3 

Dihasilkan penelitian yang 

dipublikasikan minimal 

pada jurnal nasional 

0 0 1 2 3 3 

3) Peningkatan 
ketersediaan 

jumlah mitra yang 0 0 2 2 3 3 
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dana penelitian 
baik yang 
bersumber dari 
institusi maupun 
dari mitra lain 

berpartisipasi dalam 

dukungan dana untuk 

aktivitas penelitian 

4) Pemrosesan 
hasil penelitian 
untuk 
memperoleh 
HAKI 

Diperolehnya HAKI 

(baseline: 1 per tahun) 

0 0 1 2 2 3 

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)  

PROGRAM INDIKATOR 

TAHUN 

2016 

baseline 
2017 2018 2019 2020 2021 

Pengembangaan arah 

kebijakan PKM 

Dokumen kebijakan 

PKM 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Penetapan program 

pengmas selama 5 tahun 

Tersedianya 

program PKM 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pelaksanaan kegiatan PKM Terimplementasi 

kegiatan PKM 

setiap dosen  

80% 

 

90% 100% 100% 100% 100% 
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BAB V 

PELAKSANAAN RIP POLITEKNIK KARYA HUSADA 

 

 

5.1. Rencana Implementasi RIP PKH 2017-2021 

Implementasi Program Rencana Induk Penelitian PKH 2012 – 2016 secara rinci 

dibagi ke dalam tahapan – tahapan sebagai berikut: 

1) Penawaran Proposal 

Khusus untuk program yang bersifat bottom up, kegiatan pengelolaan program 

penelitian dimulai dengan penawaran proposal atau call for proposal. Pedoman 

serta format proposal yang telah disusun akan disosialisasikan kepada seluruh 

dosen PKH untuk dijadikan panduan dalam memasukan proposal penelitian.  

2) Penerimaan Proposal 

Setelah penawaran diumumkan, dan para peneliti di PKH akan mengusulkan 

proposal melalui LPPM secara on - line. Seluruh kegiatan pengarsipan daftar 

proposal, penyusunan database proposal masuk dan pengarsipan dokumen 

proposal penelitian dilakukan oleh sistem informasi secara online. 

3) Proses Review Proposal 

Setelah diterima di UPPM proposal penelitian tersebut direview. Pelaksanaan 

proses review akan dilakukan oleh Board of Reviewer PKH dan reviewer yang 

ditugaskan untuk masing – masing proposal merupakan anggota Board of 

Reviewer dengan mempertimbangkan bidang/topik penelitian yang diajukan. 

Secara umu, ada 4 kriteria penilaian yang digunakan dalam mereview proposal 

yaitu Nilai Kecendekiawanan (Intelektualitas), Luasnya Dampak Penelitian, Target 

Keluaran, dan Rekam Jejak Tim Peneliti. 

4) Penentuan Penerima Dana 

Melalui hasil review proposal, dapat ditentukan proposal yang dinyatakan layak 

untuk didanai. 

5) Penandatanganan Kontrak 

Sebelum dilakukan penandatangan kontrak antara PKH dengan masing – masing 

peneliti, terlebih dahulu dilakukan verifikasi target output (keluaran) hasil 
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penelitian. Dalam setiap proposal penelitian yang diajukan, peneliti harus 

menyebutkan output (keluaran) apa yang akan dihasilkan dari kegiatan penelitian 

tersebut. Target output (keluran) harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

untuk masing – masing program. 

6) Monitoring dan Evaluasi 

UPPM PKH melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bagian dari 

quality assurance (QA) kegiatan penelitian di PKH. Mekanisme monitoring dan 

evaluasi terbagi kedalam dua jenis yaitu desk evaluation terhadapa laporan 

kemajuan kegiatan penelitian dan seminar hasil kemajuan penelitian. Melalui 

monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian ini dapat dilihat sejauh mana kegiatan 

penelitian tersebut sudah terlaksana. Dapat dilihat pula kendala yang dihadapi oleh 

para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya serta masukan/saran bagi 

kelanjutan kegiatan penelitian. 

7) Laporan Akhir 

Dalam laporan akhir, peneliti tidak hanya menjelaskan hasil penelitian yang sudah 

dilakukannya tapi juga menampilkan output penelitian yang sebelumnya 

disebutkan dalam proposal. Contohnya adalah dengan melampirkan draft publikasi 

yang dihasilkan dari kegiatan penelitian tersebut. 

8) Evaluasi Dampak Hasil Riset 

Melalui Sistem Informasi UPPM, setiap akhir semester UPPM mengeluarkan 

i. Update dokumen publikasi peneliti PKH yang tersitasi di Google Scholar, 

Sinta, Scopus dan distribusi perolehan per Prodi. 

ii. Laporan tahunan Kinerja Riset PKH. 

 

5.2.  Sistem Pengelolaan Penelitian PKH 

Sistem pengelolaan penelitian PKH didukung oleh keberadaan UPPM, Board of 

Reviewer PKH, serta sistem informasi yang ada di PKH. Deskripsi singkat 

mengenai tugas dan fungsi masing – masing dapat dilihat melalui uraian berikut 

ini. 
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5.3.1. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 

Secara umum UPPM PKH berfungsi sebagai fasilitator yang menjadi jembatan 

antara kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang ada di PKH dengan 

mitra yang berasal dari luar PKH, baik mitra PKH dalam hal pendanaan maupun 

mitra PKH dalam kegiatan implementasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Selain itu, kegiatan administrasi proposal dan pelaporan pelaksanaan penelitian 

serta keterlibatan dalam penjaminan kualitas penelitian juga merupakan peranan 

penting yang dipegang oleh UPPM. 

5.3.2. Board of Reviewer PKH 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di PKH, UPPM menugaskan 

Komisi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk membentuk Board 

of Reviewer PKH. 

Board of Reviewer yang berada dibawah koordinasi UPPM PKH bertugas untuk 

melakukan seleksi terhadap proposal, monitoring dan evaluasi hasil program 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 

5.3.3.  Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

PKH memiliki sistem informasi utama yang berperan dalam pengelolaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Sistem Online Program Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat. Sistem Online Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (SOPPM) merupakan sistem informasi yang memfasilitasi proses 

pengusulan proposal kegiatan, pelaporan kemajuan dan pelaporan hasil kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Dengan dukungan sistem informasi tersebut, kepuasan pengguna (dosen dan 

peneliti) terhadap pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di PKH diharapakan terus meningkat dan PKH dapat mengelola 

administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara 

transparan dan akuntabel. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

       Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan RIP (Rencana Induk Penelitian) UPPM 

Politeknik Karya Husada ini. RIP ini dirasakan masih belum sempurna, akan 

tetapi semoga dapat meningkatkan motivasi para dosen dan juga para mahasiswa. 

Kegiatan penelitian ini harus dilakukan dengan penuh kepedulian dan tanggung 

jawab agar menghasilkan seperti yang dicita-citakan dan diharapkan. Hal ini perlu 

dilakukan dan bahkan perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kulaitasnya, 

agar hasil penelitian tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

      RIP ini berhasil disusun merupakan dokumen formal perencanaan penelitian 

jangka menengah yang mengacu kepada Statuta Politeknik Karya Husada, Renstra 

Politeknik Karya Husada, Rencana Induk Pembangunan dan keputusan senat yang 

terkait dengan penelitian. Ini dijadikan sebagai panduan pelaksanaan semua 

program yang terkait penelitian unggulan di Politeknik Karya Husada. Oleh 

karena itu, peran penting kesiapan organisasi dan sumber daya manusia terutama 

didalam proses implementasi penelitian. RIP ini ditujukan bagi dosen peneliti di 

lingkungan Politeknik Karya Husada yang akan menyusun usulan penelitian, 

sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan 

masalah pembangunan dimasyarakat. 

      Keberlanjutan RIP diharapkan ada penyempurnaan sesuai dengan 

perkembangan jaman. Selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam 

pembuatan RIP periode berikutnya, sehingga ada kontiniutas yang pada akhirnya 

diharapkan diperoleh out put dan out come penelitian khususnya dilingkungan 

Politeknik Karya Husada yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi peneliti, stake 

holders/masyarakat, lembaga dan pemerintah.  

Demikian RIP Politeknik Karya Husada ini disusun semoga bermanfaat bagi 

pengembangan dan kemajuan penelitian dalam rangka mewujudkan keunggulan 

Politeknik Karya Husada. 


