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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. karena dengan perkenan-Nya 

Rencana Induk Penelitian dan Road map penelitian Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

2018-2022 dapat diterbitkan. Rencana Induk dan Road map ini merupakan acuan untuk 

pelaksanaan penelitian di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi. 

Rencana Induk Penelitian dan Road map ini merupakan wujud komitmen Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sebagai 

upaya menuju research institution berskala regional dan global. Secara umum RI 

Penelitian dan road map ini disusun berdasarkan unggulan dan strategis penelitian 

melalui proses bottom-up. Penetapan topik unggulan dan tema penelitian dimulai dengan 

melakukan identifikasi kompetensi real dari track record peneliti dan mengkaji 

permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil output penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi tidak hanya kepada bangsa Indonesia tetapi juga kemanusiaan. 

Panduan Rencana Induk Penelitian dan road map ini dimaksudkan untuk menjadi 

dasar bagi pengelola, para peneliti, reviewer dan direktorat terkait di lingkungan Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi. Panduan ini berisikan penjelasan tentang visi, misi, dan langkah 

strategis untuk mencapai sasaran serta indikator kinerja utama penelitian dan pengabdian 

masyarakat sehingga mampu meningkatkan efesiensi dan kualitas kegiatan penelitian di 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

 

 

       Terima kasih, 

 

 

                     TIM PENYUSUN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Rencana Induk Penelitian (RIP) 2018-2022 merupakan sutau suatu tools 

yang memberikan identitas eksistensi institusi, arah kebijakan dan sarana 

pengambilan keputusan dalam penelitian untuk periode lima (5) tahun ke depan, 

dimana penentuan jarak waktu didasarkan kepada dinamika ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) dan peta jalan (road map). Pelaksanaan penyusunan RIP Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi didasarkan pada Rencana Induk Pengembangan, Rencana 

Stategis serta Program Kerja Rencana Anggaran, serta keputusan Yayasan Kartika 

Eka Paksi dan Ketua Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

Pelaksanaan Penelitian diharapkan dibuat secara terencana, konsisten, 

dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan luaran (outcomes) yang jelas bagi 

perguruan tinggi, khususnya Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, baik dalam 

internasilisasi dan institusionalisasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi 

maupun komersialisasi inovasi. Rencana aksi dalam mencapai prioritas strategis 

secara rinci ditetapkan pada Renstra Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 2018-2022.  

Pelaksanaan Penelitian yang dilakukan merujuk pada Visi, Misi, dan 

Tujuan, serta Strategi (VMTS)  dalam Renstra Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yaitu 

menuju perguruan tinggi kesehatan yang berkarakter unggul, kebangsaan, disiplin, 

entrepreneurship, profesional, dan inovasi akademik dalam skala global, nasional 

dan internasional. Berdasarkan hal tersebut, Stikes Jenderal A. Yani terus menerus 

menemukan nilai keilmuan dengan cara berpikir rasional, terbuka, dan 

menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

informasi sehingga dapat mengimplementasikannya dalam bentuk penelitian-

penelitian unggulan dan strategis yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat.  

Arah pengembangan penelitian di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

bersifat lintas dan multi-disiplin yang menunjang pembangunan berkelanjutan 



2 | RIPenelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 
 

dengan mengkaji ketepatan tema-tema unggulan di setiap program studi Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi, baik Kesehatan Masyarakat, Keperawatan, Kebidanan, 

dan Teknologi Laboratorium Medik. Penentuan fokus atau tema penelitian 

dilandaskan pada kepakaran yang dimiliki peneliti Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

Tema penelitian unggulan merupakan hasil identifikasi kompetensi riil dari track 

record seorang peneliti yang mampu bersaing di skala internasional, sehingga 

memberikan penyelesaian bagi masalah di masyarakat.  

Peningkatan keunggulan penelitian yang bersifat interdisplin 

merupakan kolaborasi antar rumpun ilmu, peer group (kelompok ilmu), pusat riset, 

program studi sehingga diharapkan dapat mendorong terlaksananya Research 

without wall di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Penelitian ini diharapkan dapat 

menopang perkembangan peradaban bangsa di era global dan memuat kekuatan 

serta kesempatan untuk berkompetensi di tingkat nasional, regional, maupun 

internasional. 

Rencana induk penelitian 2018-2022 Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

adalah sebuah pedoman dan arahan kebijakan bagi pelaksanaan penelitian unggulan 

dan strategis yang telah digariskan oleh Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dalam 

rangka mendukung rencana pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi tahun 

2018-2022 menuju Research Institution. Untuk mendukung pencapaian Stikes 

Jend. A. Yani Cimahi sebagai research institution dan  peningkatan keunggulan 

penelitian, maka perlu didukung langkah strategis berupa : konsep, kebijakan, dan 

mekanisme. RIP memiliki orientasi pengembangan penelitian dalam rangka 

peningkatan subangsih ilmu pengetahuan yang tertuang dalam peta jalan penelitian 

unggulan, yaitu: 

1. Pengembangan peningkatan kesehatan; 

2. Pengembangan penelitian dan kemitraan swasta dan industri; 

3. Pengembangan peningkatan ilmu keperawatan kegawatdaruratan, 

komplementer, dan inovasi teknologi; 

4. Pengembangan ilmu kebidanan dan holistik integratif ; 

5. Pengembangan penelitian biomolekuler 
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Peta jalan penelitian unggulan selanjutnya tertuang dalam roadmap 

disusun berdasarkan pendekatan bottom-up dan top-down.  Tema penelitian 

unggulan yang berdasarkan bottom-up didasarkan pada data base karya ilmiah yang 

dihasilkan berdasarkan kompetensi peneliti dan hasil rumusan lokakarya internal 

dalam rangka pengembangan penelitian berbasis pada pengembangan akademik 

dan binaaan wilayah kerja Stikes Jenderal A.Yani Cimahi. Tema penelitian secara 

top-down didasarkan pada keselarasan penelitian dengan Statuta, Rencana Induk 

Pengembangan dan Rencana Strategis Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

Penyusunan roadmap Stikes Jenderal A. Yani Cimahi memperhatikan 

berbagai aspek strategis antara lain Visi dan Misi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, 

Capaian Penelitian dan Publikasi, Sumber Daya Penelitian (Dosen, Sarana dan 

Prasarana, serta Unit Pengelola Penelitian), serta potensi penelitian dalam 

pengembangan kapasitas penelitian. Penentuan potensi penelitian yang dimiliki 

oleh Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, dilakukan dengan mempertimbangkan hal 

berikut: 

1. Kualifikasi akademik sumber daya yang mendukung penelitian 

2. Kualifikasi bidang keilmuan program studi 

3. Topik penelitian hasil pengembangan dosen yang didanai oleh internal 

maupun eksternal 

4. Sarana pendukung penelitian  

5. Jumlah output dan outcomes penelitian, meliputi publikasi ilmiah, HKI, 

Hak Cipta atau paten dan teknlogi tepat guna. 

Rencana Induk Penelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi berfokus pada 

peningkatan ilmu pengetahuan, tren perkembangan teknologi dan seni yaitu:  

1. Keperawatan dan kebidanan 

2. Teknologi laboratorium medik 

3. Kajian kesehatan masyarakat dan industri 
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B. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan Rencana Induk Penelitian Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Induk Mendikbud Nasional Tahun 2017 - 2020 

2. Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2015 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

5. Rencana Induk Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Provinsi Jawa Barat 

6. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

7. Renstra Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

8. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII 

9. Panduan Penelitian Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

10. Standar Penelitian Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

 

C. Tujuan Penyusunan Rencana Induk Penelitian 

Tujuan penyusunan RI Penelitian  Stikes Jenderal A. Yani Cimahi adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran pedoman dan arahan kegiatan pelaksanaan 

penelitian selama lima (5) tahun sesuai dengan indikator yang ditetapkan 

dalam standar penelitian dan Renstra Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

2. Menggambarkan pelaksanaan kegiatan penelitian yang keratif dan 

inovatif yang berkontribusi pada IPTEK dan inovasi berlandaskan 

evidancebase. 
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D. Standar Penelitian  

Standar Penelitian Rencana Induk Penelitian (RIP) Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi didasarkan pada kriteria minimal Standar Nasional Sistem Penelitian 

Perguruan Tinggi yaitu sebagai berikut: 

1. Standar Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi diarahkan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian 

hendaknya didesiminasikan dalam forum ilmiah nasional dan 

internasional, terpublikasi melalui jurnal ilmiah, prosiding, serta 

menciptakan teknologi tepat guna (TTG), rekayasa sosial, karya seni, 

buku atau modul pembelajaran, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan 

atau Hak Kekayan Intelektual (HKI) lainnya. 

 

2. Standar isi penelitian;  

Isi penelitian berorientasi pada penjelasan atau penemuan dan 

kedalaman atau keluasan ilmu dari penelitian dasar dan penelitian 

terapan. Isi Penelitian dasar menitikberatkan pada penemuan suatu 

fenomena, gejala, kaidah, atau postulat baru. Sedangkan Penelitian 

terapan menitikberatkaan pada penemuan inovasi dan pengembangan 

IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau 

industri.  

 

3. Standar proses penelitian;  

Proses kegiatan penelitian meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan keilmuan, rekam jejak, dan budaya 

akademik yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan 
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lingkungan. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan. 

 

4. Standar penilaian penelitian;  

Penilaian proses dan hasil penelitian meliputi edukatif, objektif, 

akuntabel, dan transparan dengan menggunakan metode dan 

instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja poses dan hasil penelitian dengan melibatkan 

riviewer melalui mekanisme seminar terbuka. 

 

5. Standar peneliti;  

Peneliti wajib memeiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi 

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, 

tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. Peneliti harus memiliki 

cara pandang ilmiah dalammengintegrasikan multi disiplin ilmu, 

memegang teguh nilai kejujuran, agama, dan etika penelitian. 

 

6. Standar sarana dan prasarana penelitian;  

Kegiatan penelitian harus didukung Laboratorium, studio, kebun 

percobaan, bengkel kerja, atau sarana lain sesuai kebutuhan yang 

memenuhi standar mutu, kesehatan dan keselamatan. Sarana 

teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Sarana dan 

prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasama 

serta kantor kelembagaan penelitian. 

 

7. Standar pengelolaan penelitian;   

Kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh suatu lembaga 

penelitian dengan kewajiban kelembagaan penelitian meliputi: (1) 

Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra 

Penelitian PT; (2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, 

panduan, dan SPMI penelitian PT; (3) Memfasilitasi pelaksanaan 
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penelitian; (4) Melaksanakan Monev penelitian; (5) Melakukan 

diseminasi hasil penelitian; (6) Memfasilitasi peningkatan 

kemampuan peneliti; (7) Sistem penghargaan; dan (8) Menyusun 

laporan kegiatan penelitian 

 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan dengan memanfaatkan sumber dana 

penelitian dari: (1) Dana ekternal, baik hibah kementrian atau 

pemerintah kota dan; (2) Dana internal perguruan tinggi, Rinician 

penggunaana anggaran diarahkan pada: (a). Perencanaan; (b) 

Pelaksanaan; (c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e) 

Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas peneliti; (g) Insentif 

publikasi dan HKI.  

 

 

E. Dasar Pemikiran  

Penyusunan Rencana Induk Penelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu kebijakan dan strategi 

pendidikan, riset, dan teknologi sehingga menjadi perguruan tinggi yang unggul, 

kreatif, dan inovatif yang berkontribusi pada IPTEK dan mampu membantu 

pemerintah dalam memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. 
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Secara spasial, Penelitian dituntut berintegrasi dengan pemerintah daerah 

dengan mengacu pada tujuan bersama, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan 

2. Peningkatan aksesibilitas dan kulitas layanan kesehatan 

3. Peningkatan Infrastruktur wilayah, energi, dan air baku 

4. Peningkatan sumber daya, lingkungan hidup, dan perekonomian 

5. Peningkatan keberlanjutan pelaksanaan penelitian  

 Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, RI Penelitian  Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi diharapkan mampu menjembatani realisasi kompetensi dan riset 

unggulan khususnya dalam bidang kesehatan dengan mengembangkan jejaring 

kemitraan dengan berbagai tatatan, sehingga ikut berperan dalam meningkatkan 

tata kelola pemerintahan.   
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BAB II  

LANDASAN PENGEMBANGAN UNIT KERJA 

 

A. Organisasi Unit Pengelola LPPM 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merupakan 

salah satu unit kerja di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yang menaungi bidang 

Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Inovasi-Publikasi bagi sivitas akademi di 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Unit Pengelola LPPM memiliki seperangkat 

organisasi yang terdiri dari Ka.LPPM, Ka. Unit Penelitian, Ka. Unit Pengandian 

kepada Masyarakat, dan KaUr Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

Adapun struktur organisasi unit LPPM tergambar pada gambar berikut : 

Adapun struktur organisasi unit LPPM tergambar pada gambar berikut : 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Unit Pengelola LPPM 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan suatu aspek 

pembinaan penelitian yang berkesinambungan dengan pengabdian masyarakat, 

yang bertujuan untuk menumbuhkan sinergi yang positif dalam pengembangan dan 

Ka. LPKM

Ka. Unit 
Penelitian

Kord. Komite 
Etik

Kord.  HKI Kord. Publikasi 
novasi 

Ka. Unit Pengabdian 
Pada Masyarakat

KaUr 
LitPengmas
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penyiapan sumber daya manusia pada tingkat pendidikan tinggi, menciptakan 

inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

kesehatan khususnya serta menunjang penyelesaian berbagai masalah akademik 

dan masalah yang ada di masyarakat yang dilaksanakan bekerjasama dengan 

berbagai instansi lain baik pemerintah, swasta, maupun industri.  

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Stikes Jenderal 

A.Yani Cimahi diharapkan mampu mewujudkan research yang dapat 

meningkatkan pembangunan, kualitas pendidikan dan memperkaya bahan 

pengajaran di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya Stikes Jenderal A. Yani 

Cimahi. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka program 

penelitian yang dilakukan harus menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas 

dan bermanfaat.  

Kebijakan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi telah diatur dan disosialisasikan kepada seluruh program studi dalam 

bentuk bottom-up dan top-down. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan pencatatan data aktivitas 

penelitian para peneliti Stikes Jenderal A. Yani Cimahi untuk pengembangan arah 

kebijakan penelitian, sehingga teridentifikasi bidang penelitian unggulan. 

Kebijakan terkait tindak lanjut hasil penelitian berupa publikasi nasional dan 

internasional, serta perolehan HKI. 

 

B. Sistem Pengelolaan Pelaksanaan Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat 

Pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat oleh dosen dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Ketua Program 

Studi di tingkat program studi, dan Ka Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

di tingkat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Pengelolaan teknis penelitian dan 

pengabdian masyarakat dilakukan oleh masing-masing peneliti/pelaksana, 

sedangkan pengelolaan non teknis atau administrasi pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dilakukan oleh LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.  
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Pengawasan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan 

melalui monev laporan kemajuan pelaksanaan dan akhir kegiatan serta desiminasi 

hasil kegiatan. Selain itu pengawasan dan pemantauan pelaksanaan akhir kegiatan 

dilakukan dengan melihat bukti publikasi dan luaran yang dihasilkan dari kegiatan.  

 

Pelayanan terkait penelitian dan pengabdian masyarakat yang diberikan 

oleh LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi adalah: 

1. Menerima pengajuan proposal kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat  internal  

2. Memberikan layanan terpusat untuk pengumpulan dan penyerahan 

proposal penelitian dan kegiatan pengabdian masyaraka tdari berbagai 

instansi baik pemerintah, swasta, maupun industri. 

3. Memberikan layanan informasi Hibah Penelitian dan Pengabdian 

masyarakat baik internal maupun eksternal Stikes Jenderal A. Yani 

Cimah 

4. Memberikan layanan informasi terkait penelitian dan pengabdian 

masyarakat untuk mengembangkan berbagai sistem informasi yang 

menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

5. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menulis dan mengekstrak 

informasi referensi inovasi produk penelitian dan pengabdian 

masyarakat, penulisan artikel dan buku ajar 

6. Pembimbingan dan pendaftaran produk HKI  

7. Penjaminan mutu penelitian dilakukan oleh LPPM Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi melalui monitoring evaluasi kemajuan, akhir kegiatan, 

dan penetapan sanksi dan rewed.  

 

Monitoring dan Evaluasi Kemajuan penelitian yang dilakukan oleh LPPM 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi untuk memantau kemajuan dan perkembangan 

pelaksanaan program penelitian, mencakup hal sebagai berikut:  

1. Kesesuaian kegiatan yang telah dilakukan dengan rencana induk dan 

road map.  
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2. Permasalahan yang dihadapi dan alternatif  solusinya,  

3. Kemajuan kegiatan yang telah didanai program insentif,  

4. Penggunaan dana dan administrasi keuangan insentif, dan  

5. Buku Catatan Harian / log book kemajuan pelaksanaan kegiatan.  

6. Laporan kemajuan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun, sekitar 

bulan ke tujuh tahun berjalan. Kegiatan ini dilakukan secara internal 

oleh LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dengan memeriksa laporan 

kemajuan.  

 

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian yang dilakukan oleh 

LPPM dan SPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dipantau 

dan dievaluasi oleh reviuwer yang ditunjuk oleh LPPM Stikes Jenderal 

A. Yani Cimahi. 

2. Pemantauan dan evaluasi kemajuan dilakukan 7 (tujuh) bulan setelah 

penandatanganan surat perjanjian/kontrak penelitian dan pelaksanaan 

pengabdian masyarakat. Peneliti utama dan atau ketua pelaksana 

menyerahkan laporan kemajuan kegiatan selambat-lambatnya sepekan 

sebelum presentasi laporan kemajuan. Apabila terjadi perubahan 

rencana di luar proposal yang telah diajukan harus disampaikan pada 

saat presentasi. Apabila terdapat perubahan yang signifikan atas 

penggunaan dana yang telah diusulkan maka peneliti/ketua pelaksana 

harus mengajukan proposal revisi penggunaan dana.  

 

Evaluasi dan desiminasi hasil penelitian dan kegiatan pengabdian 

masyarakat ditujukan untuk mengevaluasi hasil dan capaian kegiatan dan laporan 

penggunaan dana pada akhir tahun berjalan. Evaluasi dilakukan oleh LPPM Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi melalui reviewer internal maupun eksternal Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi.  
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C. Kerangka Analisis Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

Kerangka analisis pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan 

pertama berdasarkan pada analisis sistem pemetaan masukan dan keluaran (input-

output) dan pendekatan pemetaan manfaat (proses-outpout). Pendekatan kedua 

adalah analisis yang dirumuskan pada strategi pengembangan menggunakan 

analisis kekuatan (strengthen), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan 

ancaman (Threat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Analisis Peta Pengembangan Riset dan PkM  

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 
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14 | RIPenelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 
 

1. INPUT : 

- Sumber daya penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan semua 

sivitas akademika  baik dosen, mahasiswa dan tenaga pendukung di 

dalam dan luar Stikes A. Yani Cimahi 

- Pendanaan diberikan pada Penelitian dan kegiatan PkM yang 

mempunyai kekhasan atau menghasilkan karya yang inovatif. Hal 

tersebut dapat memotivasi dosen untuk lebih semangat melakukan 

penelitian dan PkM. Pendanaan internal yang diberikan disesuaikan 

dengan skema penelitian dan kegiatan PkM yang diajukan dan dikelola 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi. 

- Untuk kelancaraan kegiatan penelitian dan PkM dibentuklah 

manajemen penelitian dan PkM sesuai standar nasional pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

- Untuk kelancaran kegiatan penelitian dan PkMStikes Jendral A. Yani 

Cimahi Menyediakan sarana prasarana pendukung penelitian yang 

dapat dimanfaatkan oleh peneliti 

- Untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM, dilakukan 

pengembangan jejaring kemitraan (kerjasama) dengan pemerintah dan 

swasta dalam pelaksanaan penelitian dan PkM 

 

2. PROSES 

Untuk meningkatkan kegiatan penelitian, maka LPPM Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi melakukan : 

- Peningkatan dan pengembangan kemampuan dosen melalui forum 

ilmiah, dan pelatihan-pelatihan untuk menumbuhkan minat sivitas 

akademika dalam menghasilkan karya ilmiah, kegiatan penelitian dan 

PkM . 

- Kegiatan penelitian dan PkM diarahkan dan difokuskan pada 

pendekatan disiplin ilmu.  
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- Menyusun kegiatan penelitian dan PkM berlandaskan pada Rencana 

induk dan road map yang mencerminkan keunggulan dan berkontibusi 

bagi pembangunan 

- Pengelolaan penelitian dan PkM dibangun dalam Sistem Informasi 

yang ditampilkan di http://lppm.stikesayani.ac.id mulai dari 

pengumuman penerimaan proposal, proses seleksi, dan pelaporan. 

 

3. OUTPUT 

Output yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan PkM adalah:  

- Penemuan Inovasi, model, Teknologi Tepat Guna dan produk riset dan 

PkM sesuai roadmap yang dapat dimanfaatkan secara nasional dan 

global  

- Pemanfaatan hasil penelitian dan PkM yang mampu menecahkan 

masalah kesehatan di masyarakat 

- Terjalinnya jumlah kerjasama (kemitraan) dengan pihak swasta dan 

pemerintah 

- Meningkatnya Jumlah Publikasi hasil penelitian dan PkM berskala 

nasional dan internasional. 

- Meningkatnya perolehan HKI 

- Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian 

 

Untuk mencapai rencana strategis tersebut, maka didasarkan pada 

evaluasi analisis SWOT sebagai formulasi untuk pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat, sebagai berikut: 

 

Kekuatan 

1. Tersedianya alokasi dana untuk penelitian dan PkM baik dari sumber 

internal (Stikes Jenderal A. Cimahi) dan sumber ektsernal (Kemenristek 

dan pemerintah daerah). 

2. Tersedia sarana, prasarana, dan lahan Penelitian dan PkM. 

http://lppm.stikesayani.ac.id/
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3. Latar belakang kompetensi dan profesionalisme pelaksana kegiatan 

penelitian dan PkM yang sesuai dengan bidang ilmunya dan arah 

roadmap yang menjadi ciri khas Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

4. Tersedianya SDM dengan latarbelakang pendidikan yang memenuhi 

syarat 

5. Adanya aturan yang mewajibkan setiap dosen untuk melakukan 

penelitian dan PkM 

 

Kelemahan 

1. Minat sivitas akademika meneliti dan pengabdian kepada masyarakat 

masih kurang. 

2. Kualitas proposal penelitian dan kegiatan PkM masih bersifat rutin dan 

fokus sesuai pembelajaran. 

3. Minimnya jumlah dosen yang menulis pada jurnal ilmiah terakreditasi 

4. Alokasi dana penelitian dan PkM masih kurang. 

5. Masih kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal dalam bidang 

penelitian danpengabdian kepada masyarakat 

6. Belum dimilikinya jurnal nasional terakreditasi 

 

Peluang 

1. Tersedianya dana penelitian dan PkM dari sumber lain 

2. Adanya Kemudahan Akses penelitian dan pengabdian masyarakat baik 

di dalam maupun di luar negeri 

 

Ancaman 

Kompetisi pendanaan yang makin ketat. 
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BAB III  

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN  

STIKES JENDERAL ACHMAD YANI CIMAHI 

 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi sebagai salah satu institusi pendidikan 

menjadi garda terdepan dalam pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

dituntut untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam peradaban dunia dan 

kemanusiaan. Secara umum pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi mengacu 

pada Rencana Strategis Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yang diprioritaskan untuk 

mencapai visi dan pengembangan misi ke depan yaitu tercapainya peningkatan 

mutu outcomes pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat melalui 

peningkatan mutu input dan mutu proses yang didukung oleh pengembangan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang kreatif dan inovatif yang 

berkontribusi pada IPTEK dan Inovasi berlandaskan pada evidenbase. 

 

A. Visi, Misi, dan Tujuan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Stikes Jenderal A. Yani Cimahi disusun 

berlandaskan pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

Penyusunan RIP dibuat melalui tahapan penetapan identitas, pengembangan 

rencana aksi untuk mencapai program strategis serta implementasi yang kemudian 

tertuang dalam road map penelitian. 

Visi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi adalah “Stikes Jenderal Achmad. 

Yani Cimahi perguruan tinggi kesehatan berkarakter unggul, kebangsaan, disiplin, 

berjiwa entrepreneurship, profesional dan inovasi akademik dalam skala nasional 

dan global sampai tahun 2032”. Adapun Misi Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi untuk menghasilkan 

lulusan yang berkarakter unggul sehingga mampu bersaing secara nasional 

dan global 

2. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang memiliki jati diri 

kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai ideologi dan 

rasa nasionalisme 

3. Menyelenggarakan tata kelola pendiidkan yang menghasilkan lulusan yang 

menjunjung tinggi nilai etika, disiplin dan berbudi luhur berdasarkan 

ideologi nasional 

4. Mengembangkan pendidikan akademik dan non akademik, penelitian, serta 

pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreuner secara 

mandiri atau kelompok secara nasional ataupun global. 

5. Membentuk karakter insan kesehatan yang berkualitas dan profesionalisme 

dalam menghadapi tantangan global sesuai dengan profesi dan 

kompetensinya. 

6. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian, dan pengabdian 

masyarakat yang kreatif dan inovatif yang berkontribusi pada IPTEK dan 

Inovasi berlandaskan pada evidenbase 

 

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka Tujuan Renstra Stikes Jenderal 

A. Yani Cimahi adalah sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Tata kelola pendidikan yang menghasilkan lulusan yang 

berkarakter unggul dalam penguasaan IPTEK dan mampu mengembangkan 

Inovasi  

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai ideologi dan rasa nasionalisme 

3. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai etika, disiplin dan 

berbudi luhur berdasarkan ideologi nasional 

4. Menjadi perguruan tinggi yang mampu menumbuhkan jiwa enterpreuner 

secara mandiri atau kelompok secara nasional ataupun global 

5. Menciptakan karakter lulusan yang berkualitas dan profesionalisme dalam 

menghadapi tantangan global sesuai dengan profesi dan kompetensinya. 
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6. Menciptakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang kreatif dan inovatif yang berkontribusi pada IPTEK dan Inovasi 

berlandaskan pada evidenbase 

 

B. Visi, Misi, dan Tujuan LPPM Stikes Jenderal A. Ya ni 

Cimahi 

Visi, Misi dan Tujuan LPPM mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan 

Sasaran strategis Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. Visi LPPM Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi adalah “Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

berkarakter unggul dan inovatif dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam skala nasional dan global. Menindaklanjuti Visi, Misi, Tujuan 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, dan Visi LPPM Stikeas Jenderal A. Yani Cimahi, 

maka Misi LPPM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi, yaitu : 

1. Mengkoordinasi, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menilai, 

serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

2. Meningkatkan daya saing sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dalam 

kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di tingkat nasional dan 

global. 

3. Meningkatkan jejaring kerjasama penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat di tingkat lokal, nasional, dan global 

4. Mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

berorientasi pada inovasi dan berkontibusi pada IPTEK  

5. Membangun sistem informasi luaran hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

6. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat secara komersial dan nonkomersial, dan atau perolehan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) 

7. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat 
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Berdasarkan Visi dan Misi diatas, maka Tujuan LPPM Stikes Jenderal 

A. Yani Cimahi dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, yaitu: 

1. Menjadikan LPPM sebagai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat di 

bidang ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi yang berkualitas. 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat yang mampu bersaing pada tingkat lokal, nasional, dan global. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama LPPM dengan stakeholders, 

baik pemerintahan maupun swasta.  

4. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang berorientasi pada inovasi dan berkontibusi pada IPTEK. 

5. Terbangunnya sistem informasi desiminasi luaran hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat skala nasional dan global. 

6. Meningkatkan pemanfaatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

berorientasi pada inovasi baik komersil maupun tidak komersial dan/atau 

perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);  

7. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat.    

 

C. Arah Kebijakan Pelaksanaan Rencana Induk Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat Stikes Jenderal A. Yani 

Cimahi 

Untuk mencapai arah kebijakan penelitian dan pengabdian masyarakat 

unggulan yang berkualitas, maka diperlukan arah kebijakan pelaksanaan dan 

pengembangan rencana induk strategi melalui peningkatan kapasitas internal dan 

peningkatan daya saing di tingkat nasional dan global, yang digambarkan pada 

gambar berikut:  
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Gambar 4 Arah Kebijakan Pelaksanaan Penelitian dan PkM Stikes Jenderal A. 

Yani Cimahi 

 

 

Periode 2012-2018 adalah terwujudnya pembelajaran unggulan. Kondisi 

pada periode ini adalah:   

1. Telah terbentuknya unit pengelola yang menangui penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

2. Meningkatnya  mutu penelitian dan kegiatan PkM; 

3. Terwujudnya sistem manajemen internal dan tersusunnya standar mutu 

organisasi, menuju manajemen organisasi yang terintegrasi, efektif dan 

efisien; 

4. Telah terjadi peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam 

berbagai kegiatan produksi jasa dan pelayanan;   

5. Terwujudnya budaya organisasi untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada para pemangku kepentingan; 

6. Terwujudnya optimalisasi aset-aset yang dimiliki untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan; 

7. Tertatanya proses pembelajaran dan identifikasi lapangan sebagai basis 

kegiatan penelitian institusi; 

8. Telah terjadi peningkatan iklim akademis; 

9. Tersusunnya kelembagaan dan arah penelitian;   

10. Telah terjadi peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.  

Pembelajaran Unggulan

2012-2018

Pembelajaran dan Pelayanan 
Terpadu 2018-2022

Berskala Nasional dan Global

2022-2027
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 Periode 2018-2022 adalah terwujudnya Pembelajaran dan Pelayanan 

Bermutu. Kondisi pada periode ini adalah:   

1. Tercapainya sistem pelayanan dan manajemen internal yang semakin 

terintegrasi, efektif dan efisien; 

2. Terwujudnya teknologi informasi dan komunikasi dalam semua kegiatan 

Tri Dharma serta sistem pelayanan dan manajemen secara efektif dan 

efisien; 

3. Telah terjadi peningkatan atmosfir akademik dalam mendukung 

pelaksanaan penelitian dan kegiatan PkM unggulan, dengan dukungan 

prasarana dan sarana, dana, sistem, maupun sumberdaya manusia yang 

lebih berkualitas; 

4. Telah terjadi peningkatan kerjasama penelitian dan kegiatan PkM dengan 

lembaga-lembaga penelitian, pemerintah, swasta dan industri; 

5. Terselenggaranya kegiatan penelitian unggulan, yang terintegrasi 

sebagai kegiatan Tri Dharma dan mampu meningkatkan nilai (value) 

bagi Stikes maupun sivitas akademika yang meliputi 

a. Proses kegiatannya merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran;   

b. Luarannya menghasilkan produk inovatif yang mampu 

menyelesaikan permasalahan masyarakat;   

c. Laporan hasil penelitiannya menjadi daya tarik para pemangku 

kepentingan dalam melakukan kerjasama pengabdian masyarakat 

dengan stakeholder untuk memecahkan masalah yang terjadi 

d. Meningkatnya jejaring kerjasma dengan perguruan tinggi lain, 

dan industri;  

e. Produknya dapat menjadi sumber penghasil dana (income 

generating) sebagai bentuk kewirausahaan;   

f. Luaran yang dihasilkan juga dapat meningkatkan citra Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi dalam bentuk meningkatnya jumlah 

HAKI, paten, atau penghargaan lainnya 
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Pada Periode 2022-2027 diharapkan dapat terwujudnya Penelitian dan 

PkM Stikes Jenderal A. Yani Cimahi yan berskala nasional dan global. Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi dalam menghadapi tantangan global yang semakin 

kompleks, selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional juga harus 

berusaha menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat Internasional. 

Oleh karena itu, pendidikan di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi selain berorientasi 

memberikan pelayanan keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi 

kebutuhan indivividu peserta didik, juga harus mampu memberikan pencerahan 

bagi kehidupan bernasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memiliki 

moralitas akademik sesuai dengan kearifan lokal.  

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi berkomitmen untuk berperan sebagai 

kekuatan intelektual dengan keunggulan berbasis pengetahuan (knowledge 

society) dalam bidang pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya 

dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun ke depan, 

serta indikator untuk mencapainya. Indikator strategis yang dimaksud meliputi:  

 

1. Kinerja penyelenggara pendidikan; 

2. Kinerja penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang unggul dan mencitrakan ciri khas Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

3. Kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada 

kebutuhan, memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, memiliki spektrum keilmuan yang luas, mengidentifikasi 

dan membuat solusi masalah masyarakat. 

4. Kinerja dalam bidang manajemen sumberdaya, keuangan, 

pengembangan kampus, administrasi akademik, pengembangan 

perpustakaan dan teknologi informasi; 

5. Budaya organisasi dan iklim akademik dan; 

6. Jaringan kerjasama (networking). 
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BAB IV  

TUJUAN, RASIONAL, SASARAN, STRATEGIS dan 

INDIKATOR KINERJA PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang diterapkan oleh Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

adalah sebai berikut: 

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional 

yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada 

Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana 

Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Tahun 2015-2019; Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang 

standar nasional Pendidikan tinggi; Peraturan Presiden RI No. 38 

tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045. 

2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan 

keunggulan komparatif dan kompetitif; 

3. Mencapai dan meningkatkan mutu penelitian sesuai target dan 

relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan 

4. Memanfaatkan dan menerapkan hasil-hasil penelitian di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara akademis, professional, berbudaya 

dan mampu diterapkan dalam bentuk pengabdian masayarakat  

5. Mengembangkan jejaring atau kolaborasi penelitian secara 

internasional, regional, dan lokal baik dengan pemerintah, swasta dan 

industri yang berkontrabusi dalam penyelesaian masalah lokal, 

nasional, dan global. 

6. Meningkatkan diseminasi dan publikasi hasil penelitian dalam jurnal 

ilmiah internasional dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi dengan 

citation index tinggi, serta pada forum ilmiah nasional mapun 

internasional. 

7. Meningkatkan hasil penelitian dalam bentuk kekayaan intelektual 

berupa Paten, Hak Cipta, buku, dan teknologi tepat guna (TTG). 

 

B. Rasional 

Rasional Pelaksanaan Penelitian di Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi 

adalah menyelenggarakan Pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan 
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jaminan mutu, professional dan kompetitif yang diperlukan dalam penyelenggaran 

penelitian mengacu pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, dengan 

memperhatikan kriteria minimal yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan yang sistematis sesuai dengan kaidah keilmuan dan metode ilmiah, serta 

budya akademik. 

 

C. Sasaran dan Indikator Kinerja Penelitian 

Agar terselenggaranya penelitian yang memenuhi standar mutu nasional, 

maka disusunlah sasaran strategis serta indikator kinerja penelitian dengan harapan 

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

dapat tercapai khususnya bidang tridharma. Adapun sasaran dan indikator kinerja 

penelitian dapat digambarkan pada tabel 1 berikut. 

 

Tabel 1.  Sasaran, Strategis, dan Indikator Kinerja Penelitian 

No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

1 Meningkatkan mutu 

hasil penelitian yang 

diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 
masyarakat  

Pelatihan pengembangan 

proposal penelitian 

berdasarkan penelitian 

dasar dan penelitian 

terapan 

Jumlah hasil penelitian yang 

merujuk penelitian dasar 

 

Jumlah hasil penelitian yang 

merujuk penelitian terapan 

Terselenggaranya proses 

iniasi dan 

pengorganisasian 

penelitian berdasarkan 

kompetensi keilmuan 

Jumlah penelitian yang 

menerapkan multidisiplin 

keilmuan 

2 Hasil penelitian 

memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara 

sistematis sesuai 

dengan keilmuan dan 

budaya akademik 

Meningkatkan 

pemahaman peneliti 

tentang metodologi 

penelitian melalui 

pelatihan 

Jumlah peneliti yang 

memahami metodologi 

penelitian 

Meningkatkan 

pemahama dalam 

pelatihan menulis artikel 

ilmiah 

Jumlah peneliti yang 

mengikuti pelatihan  

3 Terpenuhinya kinerja 

penelitian melalui 

desiminasi dan 

Memfasilitasi kegiatan 

desiminasi penelitian 

dalam forum ilmiah 

Jumlah persentase oral ilmiah 

yang didesiminasikan dalam 

forum ilmiah nasional 
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

publikasi hasil 

penelitian 

Jumlah persentase oral ilmiah 

yang didesiminasikan dalam 

forum ilmiah internasional 

Jumlah poster yang 

didesiminasikan dalam forum 

ilmiah nasional 

Jumlah poster yang 

didesiminasikan dalam forum 

ilmiah internasional 

Memfasilitasi publikasi 

hasil penelitian dalam 

jurnal atau prosiding 

ilmiah 

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dalam jurnal atau 

prosiding nasional tidak 

terakreditasi 

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dalam jurnal atau 

prosiding nasional 

terakreditasi 

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dalam jurnal atau 

prosiding internasional  

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dalam jurnal atau 

prosiding internasional 

bereputasi 

 Memfasilitasi publikasi 

hasil penelitian dalam 

bentuk buku ajar dan 

modul pembelajaran 

Jumlah buku ajar dan modul 

pembelajaran hasil penelitian 

 Memfasilitasi publikasi 

hasil penelitian yang 

dinyatakan dalam KI 

Jumlah KI yang dimiliki 

dosen/mahasiswa 

4 Terciptanya 

pemanfaatan hasil 

Penelitian untuk 

pengembangan proses 

pembelajaran;  

Membentuk wilayah 

binaan  

Terbentuknya wilayah binaan 

untuk meng-integrasikan 

peneliian dalam 

pembelajaraan profesionalime 

sivitas akademika   

5 Penelitian harus 

meliputi penelitian 

dasar dan terapan 

yang memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, 

kemuktahiran, dan 

mengantisipasi 

Pengembangan 

pengetahuan peneliti 

terhadap prinsip 

penelitian dasar dan 

terapan 

Jumlah Penelitian yang 

memuat penjelasan suatu 

fenomena tau issue terkini di 

lapangan  

Jumlah penelitian yang 

menghasilkan inovasi serta 

pengembangan IPTEK  
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

kebutuhan masa 

mendatang dan 

mencakup materi 

kajian khusus untuk 

kepentingan nasional 

Sosialisasi aspek 

landasan ideal penelitian 

yang memenuhi kaidah 

dan metode ilmiah secara 

obyektif, dan logis 

Terdapat standar mutu 

penelitian yang diusulkan 

Kesesuaian penelitian dengan 

standar mutu penelitian 

nasional dan internasional 

Pembentukan Komite 

Etik Penelitian 

Jumlah penelitian yang 

terdaftar dalam Komite Etik 

Penelitian 

Pembekalan dosen dan 

mahasiswa tentang 

pengetahun ethical 

clearance melalui 

pelatihan atau worksop 

Jumlah Dosen/mahasiswa 

yang mengikuti pelatihan 

ethical clearence 

6 Penelitian dilakukan 

secara multi dan lintas 

ilmu 

(interdisciplinary) 

Membangun kerjasama 

antar peneliti dibidang 

keilmuan dan minat yang 

sama 

Jumlah penelitian yang 

melakukan kolaborasi dan 

multi disiplin ilmu 

7 Penelitian yang 

dilakukan 

berdasarkan pada RI 

Penelitian, Road map, 

dan standar mutu 

penelitian nasional 

maupun internasional 

Sosialisasi RI Pneleitian 

dan Roadmap kepada 

seluruh sivitas 

akademika 

Terdapat kesesuaian isi 

penelitian dengan RIP dan 

road map penelitian 

Penyusunan Standar 

Mutu penelitian baik 

nasional maupun 

internasional 

Kesesuaian penelitian dengan 

standar mutu penelitian 

nasional dan internasional 

8 Tercapainya kualitas 

dan kuantitas 

pelaksanaan kegiatan 

Penelitian sivitas 

akademika yang 

inovatif dan 

berkontribusi pada 

IPTEK  

Pelatihan pengembangan 

proposal Penelitian 

berdasarkan identifikasi 

masalah dan inovatif di 

masyarakat 

Persentase Penelitian 

berdasarkan permintaan 

masyarakat, swasta, dan 

pemerintahan daerah 

Persentase Penelitian dengan 

pemanfaatan IPTEK 

Peningkatan 

pengetahuan dan 

pengembangan 

Penelitian untuk berpikir 

kritis, berlandaskan 

kompetensi tanpa 

merugikan stakeholder 

Persentase kegiatan Penelitian 

berdasarkan isue nasional 

Persentase Penelitian 

berdasarkan issue 

internasional 

9 Kegiatan pelaksanaan 

penelitian sesuai 

dengan norma agama 

Pelatihan pengembangan 

inovasi dalam Penelitian  

Persentase Penelitian yang 

menghasilkan teknologi tepat 

guna 
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

dan masyarakat, serta 

memenuhi standar 

mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta 

keamanan peneliti, 

masyarakat, dan 

lingkungan. 

Kegiatan penelitian 100% 

dikembangkan, dikelola, dan 

dimanfaatkan mengikuti 

proses baku yang 

menceriminkan peningkatan 

mutu yang berkelanjutan serta 

mengedepankan prinsif, 

akuntabilitas, dan efektifitas 

Penelitian sesuai dengan 

kompetensi dan peta jalan 

peneliti yang disesuaikan 

dengan Road map Program 

stud dan Stikes J. A. Yani 

Cimahi 

10 Proses penelitian 

sesuai dengan 

pedoman penelitian 

yang telah ditetapkan  

Sosilisasi Pedoman 

Penelitian bagi seluruh 

civitas akademi Stikes J. 

A. Yani Cimahi 

Terdapat perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan 

penelitian berdasarkan 

pedoman penelitian 

Peningkatan pengetahuan 

peneliti dalam menunjang 

proses penelitian 

Kesesuaian pelaksanaan 

penelitian sesuai dengan 

waktu, isi dan luaran 

penelitian  

11 Pelaksanaan 

Penelitian melibatkan 

mahasiswa  

Menyusun arah kebijakan 

penelitian yang 

melibatkan mahasiswa 

Persentase jumlah mahasiswa 

yang terlibat dalam penelitian  

12 Penelitian memenuhi 

sasaran penilaian 

berupa edukatif, 

objektif, akuntabel, 

dan transparan 

Membentuk Tim 

Reviewer dengan kriteria 

memahami isi dan proses 

penelitian  

Terdapat Reviewer penelitian 

internal 

Menyusun dan 

mengembangkan 

pedoman penialain 

penelitian 

Tersosialisasinya form 

penialian sesuai dengan 

prinsip edukatif, otentik, 

obyektif, akuntabel dan 

transparan 

Memfasilitasi seleksi 

proposal dan seminar 

hasil penelitian dengan 

waktu terjadual sesuai 

kalender penelitian 

Penilian usulan dan hasil 

penelitian sesuai jadual 

melalui mekanisme seminar 

terbuka yang dihadiri oleh 

Para Dosen dan Mahasiswa 

Penelitian melalui proses 

reviewer secara 

menyeluruh dalam set 

Jumlah penelitain yang 

memenuhi syarat hasil 

penilaian reviewer 
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

Mengintegrasikan 

penilaian proses dan 

hasil penelitian dengan 

menggunakan metode 

dan instrument yang 

relevan, akuntabel dan 

mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja 

Peningkatan mutu penelitian 

baik secara kuantitas maupun 

kualitas   

13 Peneliti memiliki 

kemampuan dalam 

penguasaan 

metodologi penelitian 

yang sesuai dengan 

bidang keilmuan, 

objek penelitian, dan 

tingkat kerumitan 

atau tingkat 

kedalaman penelitian 

yang dibuat 

Pelatihan penyusunan 

usulan proposal dan 

laporan hasil penelitian 

sesuai skema dan 

sistematika pedoman 

penelitian 

Peneliti mampu menyususn 

proposal penelitian sesuai 

sistematika panduan 

penelitian 

Penelitian yang diusulkan 

sesuai dengan skema 

penelitian 

Peneliti menguasai tehnik 

penulisan ilmiah dan 

perencanaan penelitian 

Peneliti memenuhi syarat 

dengan ketentuan berdasarkan 

latar belakang Pendidikan dan 

jabatan akademiknya 

Dosen melakukan penelitian 

minimal satu kali dalam satu 

tahun baik sebagai anggota 

maupun sebagai keua peneliti 

Terdapat kesesuaian peneli 

dengan penelitian pada 

bidang keilmuan, objek 

penelitian, tingkat kerumitan, 

dan kedalaman penelitian 

Pelatihan / workshop 

metodologi penelitian 

Peneliti memiliki kompetensi 

dalam tehnik penelusuran 

kepustakaan 

Peneliti menguasai tehnik 

pengolahan dan analisis data 

Peneliti memeiliki sikap kerja 

jujur, bertanggungjawab, 

disiplin, dan kreatif 

Menjalin kerjasama 

dengan program studi 

lain atau pihak eksternal 

yang terkait dengan 

kegiatan penelitian 

Terdapat penelitian yang 

multi disiplin ilmu dengan 

melibatkan pihak internal 

(program studi) atau dengan 

pihak eksternal (industri, 
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

pemerintah, dan atau 

perguruan tinggi lain)  

14 Tersedianya sarana 

prasarana pendukung 

penelitian  

Menyediakan sarana 

prasaranapendukung 

penelitian sesuai dengan 

sfesifikasi yang 

direncanakan 

Terdapat sarana penelitian 

yang diperlukan untuk 

menunjang kebutuhan isi dan 

proses penelitian dengan 

ketentuan : 

a. 90% penelitian dasar 

memanfaatkan sarana 

prasarana internal 

b. 30% penelitian terapan 

memanfaatkan sarana 

prasarana internal 

Tersedianya laboratorium 

pendukung penelitian 

Tersedianya jaringan internet 

yang memadai termasuk 

didalamnya bandwidth 

Tersedianya bahan pustaka 

yang memadai 

15 Meningkatnya sarana 

prasarana penelitian 

yang ber-orientasi 

pada inovasi baik 

secara komersial atau 

non komersial  

Tersedianya sarana dan 

prasarana pendukung 

Penelitian yang 

mendukung penemuan 

inovasi, produk, atau 

TTG 

Ketersediaan sarana dan 

prasarana inovasi 

Ketersediaan sarana dan 

prasarana untuk menghasilkan 

produk dan TTG 

16 Terbentuknya 

manajemen penelitian 

yang terstruktur, 

transparan, dan 

akuntabilitas 

Workshop penyusunan 

Rencana Induk dan road 

map penelitianbagi 

sivitas akademika Stikes 

Jenderal A. Yani Cimahi 

dan Program Studi  

Tersusunnya rencana program 

penelitian yang sesuai dengan 

RI Penelitian dan road map 

Kontuinitas penyusunan 

rencana program penelitian 

Melaksanakan monev 

penelitian 

Monev dilaksanakan oleh 

LPPM pada pertengahan 

pelaksanaan penelitian 

Kesesuaian waktu penelitian 

dengan rencana penelitian 

Keberlanjutan hasil penelitian 

dalam bentuk publikasi 

ilmiah, atau Kekayaan 

Intelektual (KI) 
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

Terdapat peraturan, panduan 

dan sistem penjaminan mutu 

internal penelitian 

Memfasilitasi 

peningkatan kemampuan 

peneliti dalam bentuk 

pelatihan, seminar, dan 

lokakarya 

Terdapat pelatihan pendukung 

penelitian 

Terdapat pelatihan 

pengusulan KI 

Workshop keterkaitan etika 

penelitian dengan penelitian 

meliputi edukatif, obyektif, 

akuntabel dan transparan 

 Pelatihan penyusunan 

Penelitian sesuai kompetensi 

Persenatase keberlanjutan 

penelitian ke PkM 

Memfasilitasi sistem 

penghargaan  

Jumlah Penelitian yang 

mendapatkan penghargaan 

dari hasil penelitian yang 

memenuhi kriteria 

pemenuhan impak faktor 

17 Meningkatnya 

kemitraan dalam 

proses pelaksanaan 

penelitian dengan 

stake holder  

pemerintah  

Pengembangan jejaring 

kemitraan dengan 

stakeholder 

Jumlah kerjasama Penelitian 

dengan pemerintah  

Jumlah kerjasama Penelitian 

dengan swasta  

Jumlah MOU pemanfaatan 

hasil penelitian 

18 Terdapat Pendanaan 

dan standar 

pembiayaan dalam 

pelaksanaan 

penelitian 

Sosialisasi standar 

pendanaan dan 

pembiayaan penelitian 

Tersusunnya satuan 

komponen biaya penelitian 

Penyerapan anggaran 

Penelitian interen bagi dosen 

per tahun disesuaikan dengan 

skema penelitian 

Evaluasi kelayakan 

jumlah anggaran 

penelitian 

Terdapat kontrak penelitian 

Terdapat pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran dalam 

bentuk laporan keuangan 

Terdapat dukungan dana 

publikasi ilmiah, seminar, dan 

perolehan KI 

Meningkatkan kerjasama 

dengan Lembaga lain 

untuk memperoleh hibah 

penelitian 

Penyerapan anggaran 

Penelitian dana hibah 
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No. SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA 

TAMBAHAN 

1 Peningkatan 

perolehan Hak 

Kekayaan Intetektual 

dari hasil penelitian 

Membentuk Unit 

Pendampingan KI 

Tersedinya Unit 

Pendampingan hak Kekayaan 

Intelektual 

Mengembangkan 

Inkubator hasil penelitian 

Perolehan inovasi hasil 

penelitian yang mendapatkan 

hibah  

2 Memiliki bank data 

riset yang dapat 

ditindaklanjuti 

Pembentukan Pusat 

Studi Pengolahan Data 

Ketersediaan data dalam big 

data Stikes Jenderal A. Yani 

Cimahi dari hasil penelitian 

 

 

D. Indikator Pencapaian Penelitian 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

CAPAIAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Jumlah hasil penelitian yang 

merujuk penelitian dasar 

50% 75% 100% 100% 100% 

2. Jumlah hasil penelitian yang 

merujuk penelitian terapan 
45% 75% 100% 100% 100% 

3. Jumlah penelitian yang 

menerapkan multidisiplin 

keilmuan 

45% 75% 100% 100% 100% 

4. Jumlah peneliti yang memahami 

metodologi penelitian 
50% 80% 100% 100% 100% 

5. Jumlah peneliti yang mengikuti 

pelatihan  
45% 65% 85% 100% 100% 

6. Jumlah persentase oral ilmiah 

yang didesiminasikan dalam 

forum ilmiah nasional 

55% 85% 100% 100% 100% 

7. Jumlah persentase oral ilmiah 

yang didesiminasikan dalam 

forum ilmiah internasional 

50% 65% 75% 100% 100% 

8. Jumlah poster yang 

didesiminasikan dalam forum 

ilmiah nasional 

55% 85% 100% 100% 100% 

9. Jumlah poster yang 

didesiminasikan dalam forum 

ilmiah internasional 

35% 45% 55% 65% 75% 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

CAPAIAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

10. Jumlah publikasi hasil penelitian 

dalam jurnal atau prosiding 

nasional tidak terakreditasi 

50% 65% 75% 100% 100% 

11. Jumlah publikasi hasil penelitian 

dalam jurnal atau prosiding 

nasional terakreditasi 

25% 30% 35% 75% 80% 

12. Jumlah publikasi hasil penelitian 

dalam jurnal atau prosiding 

internasional  

10% 25% 30% 45% 60% 

13. Jumlah publikasi hasil penelitian 

dalam jurnal atau prosiding 

internasional bereputasi 

10% 25% 30% 45% 60% 

14. Jumlah buku ajar dan modul 

pembelajaran hasil penelitian 

10% 25% 30% 45% 60% 

15. Jumlah KI yang dimiliki 

dosen/mahasiswa 

10% 25% 30% 45% 60% 

16. Terbentuknya wilayah binaan 

untuk meng-integrasikan peneliian 

dalam pembelajaraan 

profesionalime sivitas akademika   

35% 45% 65% 75% 85% 

17. Jumlah Penelitian yang memuat 

penjelasan suatu fenomena tau 

issue terkini di lapangan  

15% 25% 50% 75% 100% 

18. Jumlah penelitian yang 

menghasilkan inovasi serta 

pengembangan IPTEK  

10% 25% 30% 45% 60% 

19. Terdapat standar mutu penelitian 

yang diusulkan 

10% 25% 30% 45% 60% 

20. Kesesuaian penelitian dengan 

standar mutu penelitian nasional 

dan internasional 

10% 25% 30% 45% 60% 

21. Jumlah penelitian yang terdaftar 

dalam Komite Etik Penelitian 

10% 25% 30% 45% 60% 

22. Jumlah Dosen/mahasiswa yang 

mengikuti pelatihan ethical 

clearence 

2% 5% 15% 25% 50% 

23. Jumlah penelitian yang melakukan 

kolaborasi dan multi disiplin ilmu 

50% 65% 70% 80% 90% 

24. Terdapat kesesuaian isi penelitian 

dengan RIP dan road map 

penelitian 

45% 75% 100% 100% 100% 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

CAPAIAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

25. Kesesuaian penelitian dengan 

standar mutu penelitian nasional 

dan internasional 

45% 75% 100% 100% 100% 

26. Persentase Penelitian berdasarkan 

permintaan masyarakat, swasta, 

dan pemerintahan daerah 

45% 75% 100% 100% 100% 

27. Persentase Penelitian dengan 

pemanfaatan IPTEK 
45% 75% 100% 100% 100% 

28. Persentase kegiatan Penelitian 

berdasarkan isue nasional 
45% 75% 100% 100% 100% 

29. Persentase Penelitian berdasarkan 

issue internasional 
45% 75% 100% 100% 100% 

30. Persentase Penelitian yang 

menghasilkan teknologi tepat guna 

2% 5% 10% 25% 59% 

31. Kegiatan penelitian 100% 

dikembangkan, dikelola, dan 

dimanfaatkan mengikuti proses 

baku yang menceriminkan 

peningkatan mutu yang 

berkelanjutan serta 

mengedepankan prinsif, 

akuntabilitas, dan efektifitas 

 

 

 

10% 

 

 

 

25% 

 

 

 

30% 

 

 

 

45% 

 

 

 

60% 

32. Penelitian sesuai dengan 

kompetensi dan peta jalan peneliti 

yang disesuaikan dengan Road 

map Program stud dan Stikes J. A. 

Yani Cimahi 

75% 100% 100% 100% 100% 

33. Terdapat perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan 

penelitian berdasarkan pedoman 

penelitian 

100% 100% 100% 100% 100% 

34. Kesesuaian pelaksanaan penelitian 

sesuai dengan waktu, isi dan 

luaran penelitian  

100% 100% 100% 100% 100% 

35. Persentase jumlah mahasiswa 

yang terlibat dalam penelitian  
85% 100% 100% 100% 100% 

36. Terdapat Reviewer penelitian 

internal 
100% 100% 100% 100% 100% 

37. Tersosialisasinya form penialian 

sesuai dengan prinsip edukatif, 

otentik, obyektif, akuntabel dan 

transparan 

100% 100% 100% 100% 100% 



27 | RIPenelitian Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 
 

 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

CAPAIAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

38. Penilian usulan dan hasil 

penelitian sesuai jadual melalui 

mekanisme seminar terbuka yang 

dihadiri oleh Para Dosen dan 

Mahasiswa 

100% 100% 100% 100% 100% 

39. Jumlah penelitain yang memenuhi 

syarat hasil penilaian reviewer 
100% 100% 100% 100% 100% 

40. Peningkatan mutu penelitian baik 

secara kuantitas maupun kualitas   
100% 100% 100% 100% 100% 

41. Peneliti mampu menyususn 

proposal penelitian sesuai 

sistematika panduan penelitian 

100% 100% 100% 100% 100% 

42. Penelitian yang diusulkan sesuai 

dengan skema penelitian 
100% 100% 100% 100% 100% 

43. Peneliti menguasai tehnik 

penulisan ilmiah dan perencanaan 

penelitian 

100% 100% 100% 100% 100% 

44. Peneliti memenuhi syarat dengan 

ketentuan berdasarkan latar 

belakang Pendidikan dan jabatan 

akademiknya 

100% 100% 100% 100% 100% 

45. Dosen melakukan penelitian 

minimal satu kali dalam satu tahun 

baik sebagai anggota maupun 

sebagai keua peneliti 

100% 100% 100% 100% 100% 

46. Terdapat kesesuaian peneliti 

dengan penelitian pada bidang 

keilmuan, objek penelitian, tingkat 

kerumitan, dan kedalaman 

penelitian 

85% 100% 100% 100% 100% 

47. Peneliti memiliki kompetensi 

dalam tehnik penelusuran 

kepustakaan 

100% 100% 100% 100% 100% 

48. Peneliti menguasai tehnik 

pengolahan dan analisis data 
100% 100% 100% 100% 100% 

49. Peneliti memeiliki sikap kerja 

jujur, bertanggungjawab, disiplin, 

dan kreatif 

100% 100% 100% 100% 100% 

50. Terdapat penelitian yang multi 

disiplin ilmu dengan melibatkan 

pihak internal (program studi) atau 

dengan pihak eksternal (industri, 

65% 85% 100% 100% 100% 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

CAPAIAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

pemerintah, dan atau perguruan 

tinggi lain)  

51. Terdapat sarana penelitian yang 

diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses penelitian 

65% 85% 100% 100% 100% 

52. Tersedianya laboratorium 

pendukung penelitian 
65% 85% 100% 100% 100% 

53. Tersedianya jaringan internet yang 

memadai termasuk didalamnya 

bandwidth 

100% 100% 100% 100% 100% 

54. Tersedianya bahan pustaka yang 

memadai 
100% 100% 100% 100% 100% 

55. Ketersediaan sarana dan prasarana 

inovasi 
15% 25% 50% 75% 100% 

56. Ketersediaan sarana dan prasarana 

untuk menghasilkan produk dan 

TTG 

25% 45% 65% 85% 100% 

57. Tersusunnya rencana program 

penelitian yang sesuai dengan RI 

Penelitian dan road map 

100% 100% 100% 100% 100% 

58. Kontuinitas penyusunan rencana 

program penelitian 
100% 100% 100% 100% 100% 

59. Monev dilaksanakan oleh LPPM 

pada pertengahan pelaksanaan 

penelitian 

100% 100% 100% 100% 100% 

60. Kesesuaian waktu penelitian 

dengan rencana penelitian 
100% 100% 100% 100% 100% 

61. Keberlanjutan hasil penelitian 

dalam bentuk publikasi ilmiah, 

atau Kekayaan Intelektual (KI) 

100% 100% 100% 100% 100% 

62. Terdapat peraturan, panduan dan 

sistem penjaminan mutu internal 

penelitian 

100% 100% 100% 100% 100% 

63. Terdapat pelatihan pendukung 

penelitian 
100% 100% 100% 100% 100% 

64. Terdapat pelatihan pengusulan KI 75% 100% 100% 100% 100% 

65. Workshop keterkaitan etika 

penelitian dengan penelitian 

meliputi edukatif, obyektif, 

akuntabel dan transparan 

100% 100% 100% 100% 100% 

66. Pelatihan penyusunan Penelitian 

sesuai kompetensi 
100% 100% 100% 100% 100% 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA 
 

CAPAIAN 

2018 2019 2020 2021 2022 

67. Persenatase keberlanjutan 

penelitian ke PkM 
50% 75% 100% 100% 100% 

68. Jumlah Penelitian yang 

mendapatkan penghargaan dari 

hasil penelitian yang memenuhi 

kriteria pemenuhan impak faktor 

35% 45% 50% 65% 75% 

69. Jumlah kerjasama Penelitian 

dengan pemerintah  
65% 75% 100% 100% 100% 

70. Jumlah kerjasama Penelitian 

dengan swasta  
65% 75% 100% 100% 100% 

71. Jumlah MOU pemanfaatan hasil 

penelitian 
65% 75% 100% 100% 100% 

72. Tersusunnya satuan komponen 

biaya penelitian 
100% 100% 100% 100% 100% 

73. Penyerapan anggaran Penelitian 

interen bagi dosen per tahun 

disesuaikan dengan skema 

penelitian 

75% 100% 100% 100% 100% 

74. Terdapat kontrak penelitian 100% 100% 100% 100% 100% 

75. Terdapat pertanggungjawaban 

penggunaan anggaran dalam 

bentuk laporan keuangan 

45% 65% 75% 100% 100% 

76. Terdapat dukungan dana publikasi 

ilmiah, seminar, dan perolehan KI 
45% 65% 75% 100% 100% 

77. Penyerapan anggaran Penelitian 

dana hibah 
35% 45% 50% 65% 75% 

78. Tersedinya Unit Pendampingan 

hak Kekayaan Intelektual 
35% 45% 50% 65% 75% 

79. Perolehan inovasi hasil penelitian 

yang mendapatkan hibah  
25% 35% 50% 65% 75% 

80. Ketersediaan data dalam big data 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi 

dari hasil penelitian 

15% 25% 45% 65% 75% 
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BAB V 

PETA JALAN(ROAD MAP) PENELITIAN 

 

Peta jalan (road map) Penelitian merupakan desain peta yang berisi 

langkah-langkah strategis dan operasional untuk pengembangan Penelitian. Peta 

jalan adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan secara konsisten. Peta jalan dapat diterapkan untuk berbagai 

domain persoalan, salah satunya dalam pengembangan Penelitian.  

Peta jalan Penelitian Stikes Jenderal A.Yani Cimahi didasarkan pada peta 

jalan Penelitian individual (personal dosen) dan peta jalan Penelitian Program studi. 

Peta jalan Penelitian individual merupakan pondasi bagi peta jalan program studi 

dan peta jalan perguruan tinggi. Peta jalan Penelitian individual merupakan koridor 

dosen dalam membangun karir akademik yang terintegrasi dari pendidikan, 

penelitian dan Penelitian. Peta jalan individual merupakan representasi spesifikasi 

keilmuan yang disusun oleh individu bersama pusat 

studi/laboratorium/departemen. Output utama dari peta jalan individual adalah 

kompetensi Penelitian yang didasarkan bidang ilmunya. Peta jalan individual bukan 

hanya sekuenasial dan timbal balik dengan pendidikan dan riset-riset yang 

dikembangkannya, tetapi juga konsisten dalam kegiatan, lokasi dan subyek yang 

diberdayakannya.  

Konsistensi yang dimaksud tentu bukan untuk selamanya, tetapi 

didasarkan atas perkembangan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang 

diberdayakan, sehingga ketika kemandirian masyarakat yang diberdayakan tercapai 

(minimal dalam 5 tahun), maka Penelitian individual dapat mengembangkan 

Penelitian yang sama (mereflikasi) atau Penelitian yang lainnya yang sesuai dengan 

bidang keahliannya di lokasi dan sasaran lain yang sudah direncanakan. Selain 

konsisten dalam kegiatan, lokasi dan masyarakat, juga diperlukan konsistensi dalam 

keilmuan sumberdaya manusia terkait yang dilibatkannya dalam setiap kegiatan 

yang tersusun dalam peta jalan berikutnya. Jika peta jalan tersusun dengan baik, 
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maka akan sangat menunjang kompetensi dan karier dosen, akuntabilitas institusi 

dan kemandirian masyarakat yang diberdayakan. Secara praktis, dengan road map 

yang konsisten dan berkesinambungan, Penelitian akan menjadi dinamis, sehingga 

benar-benar berkembang menuju kearah kemandirian.  

Peta Jalan (road Map) Penelitian Program Studi merupakan payung bagi 

Penelitian individual. Peta jalan Penelitian ini merupakan wujud aksiologi dari 

payung penelitian perguruan tinggi, yakni aplikasi inovasi-inovasi yang dihasilkan 

dari payung penelitian yang menjadi keunggulan perguruan tinggi. Peta jalan 

Penelitian program studi merupakan representasi keilmuan interdisiplin yang 

menjadi penciri setiap program studi. Secara praktis, peta jalan Penelitian program 

studi merupakan bentuk integrasi Penelitian individual dosen-dosen. Kegiatan 

Penelitian yang dipetakan merupakan integrasi dari satu bidang ilmu yang saling 

melengkapi. Peta jalan Penelitian program studi diharapkan dapat meningkatkan 

kerjasama ilmuwan dalam satu perguruan tinggi, yang selama ini sangat 

individualis dan sulit bekerja sama. Secara teknis, peta jalan Penelitian program 

studi merupakan rujukan peta jalan riset dan inovasi besar yang ditargetkan atau 

dihasilkan oleh program studi dalam bentuk payung riset dan payung Penelitian. 

Peta jalan perguruan tinggi merupakan payung riset dan Penelitian yang 

bersifat mengintegrasikan berbagai keilmuan di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

Peta jalan yang mewadahi Penelitian yang bersifat transdisiplin kesehatan, seperti 

Penelitian yang melibatkan rumpun ilmu kesehatan masyarakat, kebidanan, dan 

keperawatan. Selain itu, peta jalan Penelitian transdisiplin adaptif dengan level 

program Penelitian yang didesain oleh Ristekdikti, terutama untuk pengembangan 

wilayah dan kerja sama antar perguruan tinggi, swasta dan pemerintahan dalam 

pelaksanaan Penelitian. Secara proses, peta jalan Penelitian perguruan tinggi 

merupakan lanjutan dari peta jalan Penelitian individual dan Penelitian program 

studi. Peta jalan Penelitian transdisiplin didesain dalam membangun masyarakat 

dan wilayah Penelitian yang beridentitas lokal tetapi berwarna inovasi keunggulan 

Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.  

Berdasarkan peta jalan-peta jalan sebagaimana diuraikan di atas, maka 

keseluruhannya dapat disusun dalam satu peta jalan. Harapannya, implementasi 
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Penelitian berfokus pada lokus dan komunitas, sehingga dihasilkan model inovasi/ 

karya kreatif Penelitian yang kompetitif, model/metode pengelolaan Penelitian 

yang adaptif, model komunitas/UMKM/kelompok masyarakat yang mandiri dan 

model wilayah binaan mandiri yang berlabel Stikes Jenderal A. Yani Cimahi. 

Peta jalan memiliki orientasi penelitian dalam rangka peningkatan 

subangsih ilmu pengetahuan yang tertuang dalam peta jalan Penelitian unggulan, 

yaitu: 

1. Pengembangan peningkatan kesehatan; 

2. Pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan 

jejaring dan kemitraan swasta dan industri; 

3. Pengembangan peningkatan ilmu pengetahuan dalam peningkatan 

kesehatan masyarakat di bidang epidemiologi, kesehatan lingkungan, 

kesehatan kerja, dan promosi serta kebijakan kesehatan 

4. Pengembangan peningkatan ilmu keperawatan kegawatdaruratan, 

komplementer, dan inovasi teknologi; 

5. Pengembangan ilmu kebidanan dan holistik integratif ; 

6. Pengembangan biomolekuler 

 

Peta jalan pengabdian masyarakat unggulan selanjutnya tertuang dalam 

roadmap disusun berdasarkan pendekatan bottom-up dan top-down yang 

didasarkan pada data base penelitian yang dihasilkan berdasarkan kompetensi 

dosen dan mahasiswa dan hasil rumusan lokakarya internal dalam rangka 

pengembangan pelaksanaan pengabdian masyarakat berbasis pada pengembangan 

akademik dan wilayah binaaan Stikes Jenderal A.Yani Cimahi. Penyusunan 

roadmap pengabdian masyarakat Stikes Jenderal A. Yani Cimahi memperhatikan 

berbagai aspek strategis dengan mempertimbangkan hal berikut: 

1. Kualifikasi akademik sumber daya  

2. Kualifikasi bidang keilmuan program studi 

3. Topik penelitian hasil pengembangan dosen yang didanai oleh internal 

maupun eksternal 

4. Sarana pendukung penelitian 
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5. Jumlah luaran penelitian, meliputi publikasi dalam media cetak, media 

online, jurnal, HKI (Hak Cipta atau paten dan teknlogi tepat guna). 
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Topik Kegiatan Penelitian Berlandaskan Pada Riset Unggulan Program Studi 

1. Topik riset Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

KOMPETENSI/ 

KEAHLIAN/ 

KEILMUAN 

ISSU STRATEGIS KONSEP 

PEMIKIRAN 

PEMECAHAN 

MASALAH 

TOPIK RISET 

YANG DITELITI 

KINERJA 

PERFORMAN  

Administrasi dan 

Manajemen 

Kebijakan 

Kesehatan 

- Manajemen 

Pelayanan yang 

tidak maksimal 

 

 

 

- Kebijakan 

kesehatan dalam 

bidang JKN 

 

 

 

 

 

 

 

- Manajemen 

Sumber daya 

Manusia 

- Mengoptimalkan 

manajemen 

pelayanan dan 

kebijakan kesehatan 

masyarakat 

 

- Mengawal 

pelaksanaan JKN dan 

anti Fraud 

 

 

 

 

 

 

 

- Analisis kebutuhan 

kesehatan masyarakat 

urban dan industri 

 

 

- Menetapkan 

landasan untuk 

penentuan 

kebijakan 

kesehatan 

 

- Monitoring 

Pelaksanaan JKN 

dan terbentuknya 

kelompok anti 

Fraud 

 

 

 

 

 

- Monitoring dan 

evaluasi 

pelayanan 

kesehatan 

masyarakat urban 

dan industry 

 

 

 

- SDM Kesehatan 

- Mutu Pelayanan 

kesehatan 

 

 

 

- Monitoring 

kebijakan 

kesehatan untuk 

JKN 

- Analisis 

kepuasan pasien 

terhadap 

pelayanan 

kesehatan 

 

- Analisis 

implementasi 

kebijakan 

pelayanan 

kesehatan 

- Perbaikan Mutu 

pelayanan 

kesehatan 

 

 

 

- Terlaksananya 

JKN dengan baik 

sesuai standar 

minimal Fraud 

(<5%) 

 

 

 

 

 

- Tumbuhnya minat 

dan kepuasan 

pasien terhadap 

sistem pelayanan 

kesehatan prima 
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KOMPETENSI/ 

KEAHLIAN/ 

KEILMUAN 

ISSU STRATEGIS KONSEP 

PEMIKIRAN 

PEMECAHAN 

MASALAH 

TOPIK RISET 

YANG DITELITI 

KINERJA 

PERFORMAN  

Community Based 

Epidemiology 

- Double burden 

disease and 

reemerging 

disease 

- Menurunkan 

prevalensi dan 

pencegahan penyakit 

menular dan tidak 

menular 

- Upaya 

pencegahan 

peningkatan 

kasus melalui 

pemetaan faktor 

risiko masalah 

kesehatan 

- Penyakit menular 

- Penyakit tidak 

menular (NCD : 

Clinical Evidence 

Based, 

Community 

Cancer 

Screening) 

- Tobacco Control 

- New emerging 

dan reemerging 

diseases 

 

- Penurunan 

insidensi dan 

prevalensi 

penyakit baik 

menular dan tidak 

menular  

Kesehatan 

Reproduksi dan 

Keluarga 

- Program KB 

- Deteksi dini 

kanker serviks 

dengan IVA test 

 

Pengembangan riset 

terarah dan sistematis 

untuk penyusunan suatu 

sistem 

informasikesehatan dan 

keluarga berencana yang 

memadai 

Melakukan pemetaan 

masalah kesehatan 

reproduksi dan 

keluarga serta 

mengembangkan 

model intervensi 

masyarakat urban 

dan industri 

- Faktor sosial 

bidaya dalam 

kesehatan 

reproduksi 

- Penyakit menular 

seksual, HIV/AID 

dan Narkoba 

- KIA 

- Kesehatan 

Reproduksi 

Remaja 

 

 

 

 

- Pemetaan masalah 

kesehatan reproduksi 

dan keluarga  

- Terbentuknya sistem 

informasi kesehatan 

dan keluarga 

berencana yang 

memadai 
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KOMPETENSI/ 

KEAHLIAN/ 

KEILMUAN 

ISSU STRATEGIS KONSEP 

PEMIKIRAN 

PEMECAHAN 

MASALAH 

TOPIK RISET 

YANG DITELITI 

KINERJA 

PERFORMAN  

Promosi Kesehatan 

dan ilmu perilaku 

Peningkatan masalah 

kesehatan berbasis 

perilaku 

Kebijakan peningkatan 

sarana pembangunan, 

kebijakan ekonomi dan 

konsumsi, politik, dan 

administrasi 

pembangunan telah 

memberikan dampak 

pada perilaku dan gaya 

hidup masyarakat 

 

Melakukan studi 

sosial dan perilaku 

kesehatan 

masyarakat urban 

dan industri 

- Studi perilaku dan 

dampak gaya hidup 

terhadap kesehatan 

- Faktor sosial 

budaya dan 

kesehatan 

Menurunnya angka 

kejadian penyakit atau 

masalah kesehatan 

lainnya yang berbasis 

perilaku 

Kesehatan 

Lingkungan 

- Penyehatan 

Lingkungan 

pemukiman 

- Pencemaran 

lingkungan 

Pencegahan dan 

pengendalian penyakit 

berbasis lingkungan 

- Melakukan 

research Sanitasi 

dasar 

- Pengendalian 

vector 

- Limbah 

berbahaya 

- Rumah sehat 

- Sumber air bersih 

- Pengelolaan 

sampah 

- Limbah rumah 

tangga dan jamban 

keluarga 

- Hygiene 

perseorangan 

- Pengendalian 

vector 

- Limbah berbahaya 

 

Berkurangnya dan 

teratasi penyakit 

berbasis lingkungan 

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 

Kecelakaan akibat 

kerja  

Penyakit akibat kerja 

Upaya keselamatan 

kerja dan penyakit 

akibat kerja pada 

pekerja formal dan 

home industri 

Merencanakan upaya 

pencegahan dan 

penanggulangan 

berbasis riset 

masalah-masalah 

- PAK akibat faktor 

psikologis 

- PAK akibat faktor 

fisik, kimia, dan 

biologi 

- Penurunan angka 

kejadian PAK dan 

KAK 
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KOMPETENSI/ 

KEAHLIAN/ 

KEILMUAN 

ISSU STRATEGIS KONSEP 

PEMIKIRAN 

PEMECAHAN 

MASALAH 

TOPIK RISET 

YANG DITELITI 

KINERJA 

PERFORMAN  

kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja 

- Kecelakaan kerja 

dan penggunaan 

alat pelindung diri 

- Kesesuian alat dan 

posisi kerja dengan 

kejadian 

muskuluskeletal 

disorder 

Ilmu Gizi 

Masyarakat 

- Masalah gizi di 

setiap daur 

kehidupan 

Masalah gizi pada 

seluruh daur kehidupan 

terutama kelompok 

rentan 

- Perbaikan status 

gizi 

- Gizi daur hidup 

- Penilaian status 

gizi 

- Model intervensi 

gizi 

Perbaikan status gizi 

dalam setiap daur 

kehidupan 
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2. Topik riset Program Studi Keperawatan adalah sebagai berikut: 

BIDANG 

FOKUS 
PEMINATAN TEKNOLOGI 

TAHUN 

2018 2019 2020 2021 2022 

Penelitian Dasar Penelitian Terapan Penelitian 

Pengembangan 

Stunting Kep Anak Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian stunting 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Kep. Maternitas Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian stunting 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Waste Balita  Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model dan Alat 

teknologi 

pengendalian waste 

balita 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 
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BIDANG 

FOKUS 
PEMINATAN TEKNOLOGI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Kematian Bayi  Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian kematian 

bayi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Gizi  Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi peningkatan 

gizi bayi dan anak 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Pengembangan 

dan 

Pemberdayaan 

SDM dan 

Pelayanan 

Keperawatan 

Mankep Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

Pengembangan dan 

Pemberdayaan SDM 

dan Pelayanan 

Keperawatan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Sistem 

Informasi 

Manajemen  

 Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi Sistem 

Informasi Manajemen 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 
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BIDANG 

FOKUS 
PEMINATAN TEKNOLOGI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Penyakit 

Menular 

(DBD, Diare, 

Malaria, AIDS) 

KMB Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian Penyakit 

Menular (DBD, Diare, 

Malaria, AIDS) 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Penyakit Tidak 

Menular 

(Kanker, 

Jantung, 

Hipertensi, 

Diabetes) 

 Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

Pengendalian Penyakit 

Tidak Menular  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

PHBS 

(obesitas) 

Kep Komunitas Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian obesitas 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen, 

Analisis 

Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

PHBS 

(merokok) 

 Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian merokok 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen, 

Analisis 

Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 
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BIDANG 

FOKUS 
PEMINATAN TEKNOLOGI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Penyehatan 

lingkungan dan 

air bersih 

 Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi peningkatan 

Penyehatan 

lingkungan dan air 

bersih 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Bebas Jamban 

BAB 

 Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi peningkatan 

Bebas Jamban BAB 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Sehat Jiwa Kep Jiwa Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi peningkatan 

Sehat Jiwa 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Bebas depresi  Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi peningkatan 

Bebas depresi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen,A

nalisis Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 
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BIDANG 

FOKUS 
PEMINATAN TEKNOLOGI 

2018 2019 2020 2021 2022 

Kematian Bayi  Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian kematian 

bayi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen, 

Analisis 

Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Kesehatan 

Wanita 

 Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi peningkatan 

kesehatan wanita 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen, 

Analisis 

Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 

Kematian Ibu  Pengembangan 

Rancangan Inovasi 

Model Askep dan Alat 

teknologi 

pengendalian kematian 

ibu 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Konsep, 

Eksperimen, 

Analisis 

Faktor  

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembanga

n rancangan 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Pengembangan 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi 

Penelitian 

Eksperimen 

Alat dan 

Inovasi 

Penelitian, 

Pengmas dan 

Publikasi Uji 

Coba Alat dan 

Inovasi dalam 

wilayah lebih 

luas 
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3. Topik riset Program Studi Kebidanan adalah sebagai berikut: 
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4. Topik riset Program Studi Laboratorium Medik adalah sebagai berikut: 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Road Map LPPM Stikes Jenderal A. Yani 

Cimahi  Tahun 2018-2022 adalah merupakan arah kebijakan LPPM. RIP ini harus 

diselaraskan dengan program kerja di seluruh unit kerja di Stikes Jenderal Achmad Yani. 

Pendanaan implementasi rencana strategis ini berasal dari anggaran internal, masyarakat 

dan sumber–sumber anggaran lainnya. Rencana Stategis ini perlu dijabarkan dalam 

rencana operasional yang dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk 

mengevaluasi keberhasilan program – program yang tercantum dalam dokumen ini.  

RIP dan road map merupakan pencapaian keberhasilan kegiatan yang dapat 

terukur baik. Arah dan pengembangan penelitian yang selalu diupayakan untuk 

meningkatkan kemanfaatan bagi bangsa dan dunia global. Penelitian yang mencerminkan 

keunggulan Stikes Jenderal A. Yani Cimahi diharapkan mampu memberi penyelesaian 

bagi masalah bangsa dan dunia. RIP dan peta jalan penelitian ini disusun untuk menjadi 

pedoman dan arahan pelaksanaan penelitian di Stikes Jenderal A. Yani Cimahi.  
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