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KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirrabbil ‘alamiin dan salam sejahtera saya ucapkan sebagai 

ungkapan rasa syukur saya atas tersusunnya Rencana Induk Penelitian dan 

Pengabdian (RIPP) LP2M Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri ini.  

Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) LP2M Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri ini merupakan pedoman perencanaan, dan 

pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan LP2M Institut Ilmu Kesehatan selama lima tahun 

mendatang pada tahun 2014-2019. Rencana Induk Pengembangan LP2M disusun, 

dan memuat prinsip pengembangan yang akan memberikan nuansa dan arahan pada 

pengembangan LP2M di masa yang akan datang. RIPP secara umum bertujuan untuk 

meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

untuk menciptakan suatu kehidupan akademik yang memiliki jaminan mutu (quality 

assurance) dan kehidupan research, serta menjadi masyarakat kampus yang ilmiah 

berlandaskan visi, misi, dan tujuan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 

yang mampu berkembang dan menjawab tantangan jaman.  

Selesainya RIPP ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membantu penyusunan RIPP ini. Mudah-mudahan segala bantuan yang 

telah diberikan mendapat banyak pembelajaran. Semoga Rencana Induk Penelitian 

dan Pengabdian (RIPP) ini bermanfaat bagi pengalaman Ilmu Pengetahuan 

khususnya bidang Kesehatan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

Kediri, Desember 2014  

 

 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Penelitian merupakan kegiatan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis untuk memeroleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran 

dengan suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (UU No. 18 tahun 2002).  

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan dua 

dharma perguruan tinggi (PT) yang tidak kalah pentingnya dengan dharma 

pengajaran. Umumnya, misi utama PT adalah menghasilkan, melestarikan, dan 

menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan SDM 

yang berilmu pengetahuan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan 

masyarakat.  

Kegiatan Penelitian dan PKM di Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 

dipercayakan pengelolaannya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LP2M). Perlunya dosen melaksanakan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat (PKM) dijelaskan sebagai berikut, menurut UU RI No. 14 

tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 49, paling tidak ada empat alasan, 

yaitu pertama dalam pelaksanaan perkuliahan, dosen dapat mengajarkan materi 

yang mereka kuasai dengan baik dan kembangkan sendiri, sehingga perkuliahan 

yang mereka ajarkan menjadi lebih menarik dan bermakna. Kedua, dosen dapat 

melatih mahasiswa kemampuan pemecahan masalah dan learning how to learn 

dengan fasih, karena mereka telah dan senantiasa mengalaminya. Ketiga, dosen 

dapat menumbuhkan keingintahuan dan apresiasi mahasiswa terhadap ilmu 

pengetahuan, karena mereka mengerti betapa menariknya ilmu pengetahuan 

tersebut. Keempat, dosen dapat memenuhi kewajiban dalam diseminasi hasil 

karyanya yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus meningkatkan 

kinerjanya.  

Dikaitkan dengan prinsip quality improvement adalah membentuk luaran 

SDM yang memiliki kualitas 3 M, maka LP2M dalam menjalankan perannya 
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menetapkan siklus kegiatan penelitian serta PKM. Adapun lingkup kegiatan 

penelitian dan PKM dibawah pengelolaan LP2M ditunjukkan oleh Gambar 1. 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa dalam satu siklus kegiatan LP2M ada empat 

aktivitas, yaitu penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil 

penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjaga dan 

meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan, baik oleh dosen dan atau 

mahasiswa, diperlukan adanya standar mutu penelitian. Standar ini akan berfungsi 

sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh 

dosen dan atau mahasiswa, mulai dari pemilihan topik, penulisan proposal, 

pelaksanaan penelitian, penulisan laporan hingga diseminasi hasil penelitian baik 

berbentuk seminar maupun pameran.  

 

 

Gambar 1. Siklus Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Dalam upaya mewujudkan tercapainya sasaran atau tujuan yang 

diharapkan, sesuai tujuan pendidikan nasional, visi, misi, serta tujuan, perlu 

adanya Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian (RIPP) yang diharapkan dapat 

menjadi landasan, acuan, dan pijakan utama bagi pimpinan dalam menentukan 

kebijakan operasional yang harus dilaksanakan dalam menjalankan peran LP2M 

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.  
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RIPP LP2M Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang disusun, 

mencakup prinsip pengembangan yang akan memberikan nuansa dan arahan pada 

pengembangan LP2M di masa yang akan datang. RIPP ini, secara umum, 

bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, untuk menciptakan suatu kehidupan akademik yang memiliki 

quality assurance dan kehidupan research university, serta menjadi masyarakat 

kampus yang ilmiah berlandaskan visi, misi, dan tujuan yang mampu berkembang 

dan menjawab tantangan jaman. Selain itu, peningkatan dan pengembangan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi menjadi terukur, terpadu, dan produktif, serta 

diharapkan menjadi perguruan tinggi yang memiliki link and match antara 

produktivitas pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, kepentingan dunia 

industri, kebutuhan masyarakat, maupun individu para lulusan yang 

bersangkutan. 

 

1.2 Dasar Penyusunan RIPP  

Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 

RIPP Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri adalah :  

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi  

3. Statuta Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri yang ditetapkan dengan 

surat keputusan Ketua Yayasan Bhakti Wiyata Kediri dengan Nomer 

231/K.3/YPBW/IX/2014 

4. Renstra Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Nomor 011/IIK-

BW/R/IX/2013 yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri tanggal 21 September 2013 

5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata 

Kediri Tahun 2013-2023  

6. Surat Keputusan Rektor Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri tentang 

Pemberlakuan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan 

Nomor: 010/IIK-BW/KEP/R/XII/2014 yang ditetapkan tanggal 4 Desember 

2014 . 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN RIPP 

 

2.1 Visi, Misi, Peran dan Tujuan 

2.1.1 Visi  

Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

kompetitif dan unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) serta berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan 

berkelanjutan yang bermanfaat untuk mayarakat luas. 

2.1.2 Misi  

1. Membangun serta membuka akses payung penelitian dan pengabdian 

masyarakat berbasis IPTEK 

2. Meningkatkan kualitas penelitian serta mengembangkan relevansi 

terhadap kebutuhan dunia profesi Kesehatan  

3. Mengembangkan penelitian unggulan dan meningkatkan kiprah 

Institut Ilmu Kesehatan pada bidang penelitian serta publikasi 

4. Mendorong perolehan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) 

5. Membangun akses terhadap sumber daya untuk menjalankan 

pengabdian masyarakat dan Disaster Response Management (DRM) 

yang inovatif, bermutu, dan tanggap terhadap perkembangan global 

dan tantangan lokal 

6. Mengembangkan pusat inkubasi herbal 

2.1.3 Peran : 

1. Sebagai lembaga yang mengakomodasi penelitian untuk kepentingan 

pengembangan keilmuan serta aplikasi untuk pelayanan masyarakat 

2. Sebagai lembaga yang mengembangkan penerapan hasil-hasil 

penelitian kepada masyarakat 

2.1.4 Tujuan : 

1. Mengembangkan manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat 

dalam strukur organisasi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata 

dengan manajemen yang sehat 

2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian 

masyarakat untuk meningkatkan atmosfer akademik yang sehat dan 

berdaya saing 
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3. Memberikan pelayanan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan 

relevansi antara pendidikan, penelitian, dan pelaanan kepada 

masyarakat 

4. Menjadi wahana aplikasi kepakaran civitas akademika 

 

2.2 Organisasi LP2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Tugas dan Wewenang Ketua LP2M 

1. Merencanakan dan menyusun program penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasi kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang diselenggarakan di bawah naungan 

institusi 

3. Menyelenggarakan diseminasi hasil penelitian 

4. Bertanggung jawab meningkatkan pengembangan kapasitas sumber 

daya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat 

5. Mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

6. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Rektor 

 

2.2.2 Tugas dan Wewenang Divisi 1 

1. Membantu ketua LP2M dalam mengkoordinasikan agenda penelitian 

2. Sebagai komite etik penelitian 

DIVISI II 

1. Pelayanan dan pengabdian 

masyarakat serta disaster respons 

management 

2. Pengelolaan KKN 

3. Pengembangan teknologi tepat 

guna 

REKTOR 

Ketua LP2M 

DIVISI I 

1. Basis data penelitian, publikasi, dan 

pengabdian masyarakat 

2. Pengelolaan dan penjaminan mutu 

penelitian 

3. Inkubasi herbal 

4. Haki  
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3. Membantu ketua LP2M dalam menyelenggarakan diseminasi hasil 

penelitian 

4. Membantu ketua LP2M dalam pelaksanaan tugas administrasi 

penelitian 

5. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada ketua LP2M 

6. Pendaftaran & Pengelolahan HKI 

 

2.2.3 Tugas dan Wewenang Divisi 2 

1. Membantu ketua LP2M dalam mengkoordinasikan agenda pengabdian 

masyarakat 

2. Membantu ketua LP2M dalam menyelenggarakan diseminasi 

pengabdian masyarakat 

3. Membantu ketua LP2M dalam pelaksanaan tugas administrasi 

pengabdian masyarakat 

4. Membantu ketua LP2M dalam menyelenggarakan inkubasi herbal 

5. Memberikan laporan dan pertanggungjawaban kepada ketua LP2M 

 

2.2.4 Tugas Pokok LP2M 

1. Pengelolaan dan penjaminan mutu penelitian 

a. Meningkatkan mutu penelitian 

b. Mengelola penelitian 

c. Menyelenggarakan penerapan standar mutu penelitian dan sarana 

prasarana penelitian 

d. Meningkatkan kemampuan dan publikasi HKI (Hak Kekayaan 

Intelektual) 

2. Basis data penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat 

a. Mempersiapkan dan mengelola basis data penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

b. Mengelola dan mendata publikasi penelitian 

3. Pelayanan dan pengabdian masyarakat 

a. Melakukan pemberdayaan pelayanan kepada masyarakat terutama 

masyarakat sekitar 

b. Menginisiasi pelaksanaan manajemen respon terhadap bencana 

(disaster response management) 
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4. Pengelola KKN 

a. Mengelola dan mengembangkan KKN sebagai wahana penerapan 

ilmu pengetahuan 

b. Mengevaluasi pelaksanaan serta pencapaian hasil yang telah 

dilakukan 

5. Pengembangan Tehnologi Tepat Guna Bidang Kesehatan 

a. Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil penelitian 

menjadi teknologi yang dapat diterapkan di masyarakat. 

b. Menyebarkan hasil-hasil penelitian untuk diterapkan di masyarakat 

 

2.3 Potensi Kegiatan Penelitian & Pengabdian  

2.3.1 Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)  

Gambaran klasifikasi jenjang pendidikan dosen tiap fakultas adalah 

seperti tabel 1 berikut ini : 

 

Tebel 1. Klasifikasi Jenjang Pendidikan Dosen 

No 
Fakultas 

 

 Klasifikasi 

Jumlah Guru 

Besar 
S3 S2 Spesialis Profesi S1 D4 D3 

1 Ilmu 

Kesehatan 
- 1 56 - 1 90 4 1 153 

2 Kedokteran 

Gigi 
- - 13 17 - 45 - - 75 

3 Farmasi - - 10 - - 18 - - 28 

4 Sains  - - 15 - - - - - 15 
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2.3.2 Potensi Sarana dan Prasarana  

Adapun gambaran potensi sarana dan prasarana yang dimiliki 

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri pada tabel 2 berikut :  

Tebel 2. Potensi Sarana dan Prasarana  

No 
Nama Laboratorium 

 

1 Lab. RMIK 

2 Lab. Resep 

3 Lab. Steril 

4 Lab. Amami 

5 Lab. Kimia Klinik 

6 Lab. Farmakologi 

7 Lab. Kimia Kwantitatif 

8 Lab. Kimia Kualitatif 

9 Lab. Fisioterapi  

10 Lab. Biologi / Obat Tradisional 

11 Lab. Semi Solida  

12 Lab. Bakteriologi  

13 Lab. Farmakognosi 

14 Lab. Kesmas 

15 Lab. Kebidanan 

16 Lab. Mini Hospital 

17 Lab. Komputer 

18 Lab. Parasitologi & Serologi  

19 Lab. Analisa  

20 Lab. Solida  

21 RSGM  

 

 

2.4 Analisis SWOT  

Dalam rangka mencapai visi dan misi LP2M Institut Ilmu Kesehatan 

Bhakti Wiayata Kediri perlu diidentifikasi potensi internal dan eksternal yang 

dimiliki dan dihadapi yang merupakan kekuatan (Strength) dan kelemahan 

(weakness). Analisis faktor internal dan eksternal akan menghasilkan variable 

peluang (opportunity) dan variable tantangan (threat). Analisis SWOT dapat 

dipakai dasar acuan dalam mencari alternatif strategi pengembangan Penelitian 

dan Pengabdian di Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.  
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Tabel 3. Pola Analisis SWOT 

STRENGHT WEAKNESS 

1. Penjaminan mutu dalam 

pengelolaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat dikoordinasi 

oleh Lembaga Penjaminan Mutu 

(LPMI)  

2. Performa kerjasama dengan pihak 

baik instansi, masyarakat berjalan 

dengan baik.  

3. Penelitian dan pengabdian 

masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen mengalami peningkatan 

kualitas dan kuantitas yang cukup 

baik dari tahun ke tahun  

4. Tingginya komitmen Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri 

dalam bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam 

bentuk dukungan dana penelitian 

dan pengabdian masyarakat  

5. Meningkatnya produktifitas 

penelitian dosen yang berkembang 

secara dinamis (hampir semua dosen 

yang melakukan penelitian harus 

melibatkan mahasiswa ) telah 

mendorong peningkatan kualitas 

penulisan tugas akhir mahasiswa 

dan percepatan waktu tempuh studi. 

6. Adanya jaminan mutu pelaksanaan 

penelitian yang dikuatkan dengan 

buku panduan penelitian dan 

pengabdian masyarakat sebagai 

arahan, fokus, agenda dan 

perencanaan penelitian serta 

mengungkapkan jenis dan rekam 

jejak penelitian / pengabdian 

masyarakat, pola kerjasama, 

pendanaan dan sistem kompetisi, 

perencanaan agenda penelitian dan 

jadwal penelitian serta pengabdian 

masyarakat. 
7. Penelitian dosen juga dikembangkan 

dalam bentuk pengabdian kepada 

masyarakat. Sehingga terjadi jalinan 

yang harmonis dan saling 

menguatkan antara kegiatan 

pendidikan dan pengabdian pada 

masyarakat  

1. Masih belum ada penelitian dosen 

yang didanai dari dana hibah ( dana 

eksternal diluar Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri)  

2. Belum ada publikasi dosen dalam 

jurnal Nasional terakreditasi. 

3. Kurang optimalnya kerjasama yang 

relevan dengan pihak eksternal 

dalam bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 
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8. Kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat tidak hanya dilakukan 

oleh dosen, namun juga dilakukan 

oleh mahasiswa  

OPPORTUNITY THREAT 

1. Adanya anggaran dana-dana 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang disediakan oleh 

Dikti-Kemendikbud maupun oleh 

instansi lain secara berkelanjutan. 

2. Banyak kesempatan 

mempublikasikan hasil penelitian di 

jurnal terakreditasi dan ISSN  

3. Adanya kemudahan akses informasi 

ilmiah yang disediakan oleh Dikti-

Kemendukbud maupun instansi lain 

secara online  

4. Terbukanya kerjasama kemitraan 

dengan instansi lain dibidang 

penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat  

1. Ketatnya persaingan dalam 

memperoleh hibah kompetetif 

untuk aktivitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

dengan pendanaan dari Dikti-

Kemendikbud. 
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BAB III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK  

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

3.1 KEGIATAN PENELITIAN  

Kegiatan penelitian yang dilaksanakan dan dikelola oleh LP2M Institut 

Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dapat digolongkan dalam beberapa jenis 

yaitu: 

Penelitian Dilihat Dari Segi Bidang Ilmu  

3.1.1 Dilihat dari segi bidang ilmu penelitian dapat berupa :  

a. Penelitian Monodisiplin  

Penelitian Monodisiplin adalah penelitian yang dilakukan hanya 

berdasarkan pada satu bidang ilmu, tanpa melibatkan bidang ilmu lain.  

b. Penelitian Interdisiplin/multidisiplin  

Penelitian interdisiplin/multidisiplin merupakan penelitian yang 

berdasarkan lebih dari satu bidang ilmu yang dilaksanakan dalam satu 

penelitian. 

 

3.1.2 Penelitian Unggulan  

Penelitian unggulan adalah :  

a. Mengembangkan potensi akademik Dosen.  

b. Mengembangkan jaringan dengan masyarakat. 

c. Mendukung pengembangan capacity building Perguruan Tinggi dalam 

melaksanakan Penelitian.  

d. Mendorong kerjasama antar fakultas di Institut Ilmu Kesehatan.  

e. Mendorong penelitian yang menghasilkan jurnal internasional dan 

paten. 

f. Mempersiapkan kerjasama dengan pihak ke-3 melalui Penelitian.  

 

3.1.3 Penelitian Dilihat Dari Sumber Dana  

Berdasarkan sumber dana, penelitian dibagi atas Penelitian Mandiri, 

Penelitian Universitas, dan Penelitian dengan pihak ketiga.  

a. Penelitian Mandiri  
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Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilaksanakan oleh 

dosen dengan action individu disiplin ilmu masing-masing, adapun 

keterlibatan sumber dana yang mensponsori kegiatan penelitian 

tersebut diperbolehkan dari sponsor atau dari dana pribadi asalkan 

patuh terhadap MoU dan tidak melanggar peraturan kepegawaian dan 

etika dalam masalah akademik. Program penelitian ini bertujuan untuk 

membina dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan, 

keterampilan, dan kemandirian dalam melaksanakan penelitian. 

Penelitian mandiri ini dapat dilaksanakan secara kelompok yang terdiri 

dari dosen dan mahasiswa. Jumlah dana dalam pelaksanaan penelitian 

mandiri tidak terbatas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di 

lapangan dalam penyelesaian penelitian tersebut. Proposal dan laporan 

hasil penelitian yang dilaksanakan secara mandiri harus mendapatkan 

legalitas Ketua LPPM. Sedangkan hasil akhir penelitian dapat 

dipublikasikan melalui program diseminasi hasil penelitian atau 

seminar. 

b. Penelitian Sumber Dana Institut 

Penelitian sumber dana institut adalah penelitian yang 

dilaksanakan oleh dosen baik dilakukan dalam monodisiplin maupun 

multidisiplin. Adapun sumber dana kegiatan penelitian tersebut berasal 

dari Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dan patuh terhadap MoU 

dan tidak melanggar peraturan kepegawaian dan etika dalam masalah 

akademik Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. Program penelitian 

ini bertujuan untuk membina dosen dalam meningkatkan kemampuan 

dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian. 

c. Penelitian Sumber Dana Pihak Ketiga  

Penelitian atau PKM dengan pihak ketiga adalah kegiatan yang 

dibiayai oleh pihak selain Pribadi dan Universitas, seperti antara lain :  

a) Instansi Pemerintah. Biaya kegiatan Penelitian dan PKM berasal 

dari instansi pemerintah harus merupakan realisasi kerjasama antara 

Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dan pihak ketiga.  

b) Pihak-pihak dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari 

pelaksanaan kegiatan penelitian atau PKM, dan sumber-sumber lain 

dalam masyarakat.  
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d. Sumber Dana Dikti  

Pada tahun 2011 telah ditawarkan dana Bantuan dari DIKTI 

untuk Penelitian, antara lain:  

a) Penelitian Hibah Bersaing  

b) Penelitian Fundamental  

c) Hibah Penelitian Kerjasama antar Perguruan Tinggi  

d) Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri  

e) Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi. 

 

3.2 KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)  

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah pengamalan IPTEK yang dilakukan 

oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah langsung 

kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh pendidikan 

formal) sebagai tanggung jawab Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri dalam 

usaha mengembangkan kemampuan masyarakat sehingga dapat mempercepat 

tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan pelaksanaan visi 

dan misi Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri.  

Pengamalan IPTEK oleh Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri sebagai 

lembaga ilmiah, harus senantiasa dilandasi niat dan motivasi yang murni untuk 

mengabdi melalui metodologi ilmiah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan 

maupun evaluasinya. Arti pengamalan secara langsung adalah menyampaikan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk diterapkan, dan/atau 

didemonstrasikan langsung kepada masyarakat luar kampus agar masyarakat 

dapat menerapkannya di dalam melaksanakan dan memecahkan masalah-

masalah pembangunan. 

Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan secara terlembaga 

mengandung arti bahwa secara resmi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar/mahasiswa atas nama Ilmu Kesehatan 

Bhakti Wiyata Kediri.  

Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan sifat tujuan :  

a. Mempercepat proses peningkatan sumber daya manusia ke arah terciptanya 

manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan.  
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b. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya 

masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju 

perbaikan dan kemajuan yang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku.  

c. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai 

dengan perkembangan dalam proses modernisasi.  

d. Memperoleh umpan balik dan masukan lain bagi perguruan tinggi yang dapat 

berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan penelitian yang 

dilakukan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara.  

 

Kelompok sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa 

kelompok organisasi pemerintah, swasta, komunitas internal (khusus untuk 

pengembangan budaya kewirausahaan) ataupun eksternal kampus Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri, dan masyarakat secara keseluruhan. 

Masyarakat yang menjadi sasaran khalayak tersebut adalah masyarakat 

yang memerlukan bantuan dan petunjuk, untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap terhadap pembangunan. Sasaran utama adalah mereka 

yang memiliki kedudukan strategis dalam lapisan masyarakat formal maupun 

informal, pemuda maupun remaja, yang mampu melipat gandakan dan 

menyebarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada anggota 

masyarakat lainnya. 

Pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip:  

a. Bersifat mendidik, dengan berpedoman pada pengertian konsep pendidikan 

seumur hidup dibidang kesehatan (life long education) melalui pendidikan 

formal maupun non formal yang banyak macam ragamnya.  

b. Bersifat kemanusiaan, melalui pemberian bantuan pelayanan, dan pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat yang memerlukan  

 

 

3.3 SASARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

Penelitian dan pengabdian merupakan bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi. Selain itu hal ini merupakan faktor unggulan utama dalam menghadapi 

persaingan antar perguruan tinggi (PT) di masa yang akan datang. Keunggulan 

perguruan tinggi di masa datang tidak hanya dinilai dari jumlah alumni yang 



 

19 

 

 

 

 

dihasilkan, akan tetapi akan lebih disorot pada produk-produk keilmuan yang 

telah disumbangkan pada masyarakat. 

Portofolio suatu PT diukur dari proporsi kualifikasi sumber daya manusia 

akademisnya. Bentuk angka yang menyatakan keadaan ini sangat ditentukan oleh 

jumlah jabatan akademik Guru Besar atau yang bergelar Doktor. Secara normatif 

telah ditetapkan pula bahwa kenaikan pangkat dan atau jabatan tenaga akademik 

suatu PT harus memiliki sekurang-kurangnya 25% credit point (kum) di bidang 

penelitian. Dari aspek pengabdian masyarakat, meskipun pengakuan credit point 

(kum) dalam proses kenaikan pangkat dan atau jabatan akademik cukup 

kecil,namun dari aspek tingkat keunggulan atau portofolio PT, jumlah dan 

kualitas pengabdian masyarakat merupakan faktor yang sangat menonjol.  

Hal lain yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Induk 

Penelitian dan pengabdian masyarakat LPPM ini adalah tujuan dari penelitian 

dan pengabdian masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai berikut: 

1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat 

untuk meningkatkan atmosfer akademik yang sehat dan berdaya saing 

2. Mengembangkan manajemen penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

strukur organisasi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata dengan manajemen 

yang sehat   

3. Memberikan pelayanan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan relevansi 

antara pendidikan, penelitian, dan pelaanan kepada masyarakat  

4. Menjadi wahana aplikasi kepakaran civitas akademika  

 

3.4 Rencana Strategis 

Perencanaan di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat didasarkan 

pada kebutuhan minimal untuk mencapai keadaan ideal yang ingin dicapai per 

tahun. Pentahapan pencapaian sasaran ini dirancang secara linear dengan 

mempertimbangkan pada kemampuan/potensi yang dimiliki saat ini. Tantangan 

terbesar dalam pelaksanaan rencana pengembangan bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat terletak pada paradigma serta mind set dari seluruh 

civitas akademi. Oleh karena itu perlu dikembangkan beberapa program 

sebagaimana yang juga tertuang dalam rencana induk pengembangan, sebagai 

berikut:  

a. Pelatihan tentang metodologi penelitian kepada mahasiswa dan dosen 
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b. Pelatihan penyusunan proposal penelitian dan PKM untuk mahasiswa dan 

dosen 

c. Pengembangan reward dan insentif untuk bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

d. Inisiasi pengadaan kerja sama peneitian dan pengabdian masyarakat dengan 

berbagai instansi 

e. Publikasi penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun untuk mahasiswa 

f. Pengembangan penelitian dan program pengabdian masyarakat unggulan 

g. Penyusunan kelompok bidang ilmu keahlian di lingkungan IIK 

h. Menginisiasi penilitian bersama (joint research) 

i. Penyuluhan dan pembinaan komunitas masyarakat dalam bentuk desa binaan 

j. Kegiatan konsultatif untuk masyarakat di luar institusi 

 

3.5 Rencana Induk Penelitian (Road Map) 

Rencana Induk Penelitian LP2M ke depan (2014–2019) didasarkan pada 

Rencana Induk Pengembangan, tujuan LP2M, road map penelitian, dan 

kompetensi dosen, maka RIP LP2M dapat dirumuskan sebagai berikut. Kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat diarahkan mengacu pada dua tema yaitu 

kesehatan dan sains. Selanjutnya rencana induk penelitian akan dijabarkan 

sebagai berikut :  

a. Mengembangkan inovasi yang berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dan 

teknologi terutama dalam bidang kesehatan dan sains.  

b. Mengembangkan kemampuan mengadaptasi pengetahuan dan teknologi untuk 

kebutuhan pembangunan daerah (terutama untuk wilayah Jawa Timur dan 

sekitarnya) dan nasional.  

c. Pengembangan penelitian dan pengabdian masyarakat unggulan, terutama 

yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan sains.  

d. Peningkatan pendanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber, baik 

dari pemerintah maupun swasta dalam maupun luar negeri.  

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan kontribusinya bagi 

pengetahuan, teknologi, serta kesehatan yang dipublikasikan di jurnal ilmiah 

yang terakreditasi secara nasional, perolehan hak kekayaan intelektual, 

masukan kebijakan, solusi bagi permasalahan di masyarakat, atau pengayaan 

bahan ajar dan pembelajaran.  
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f. Peningkatan kontribusi hasil penelitian pada peningkatan kemajuan, 

kemandirian, dan daya saing institusi, daerah, dan nasional.  

g. Pengembangan sinergi dan kerjasama antara LPPM dengan pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, industri, kalangan swasta, dan masyarakat, melalui 

berbagai kegiatan seperti: seminar/konferensi, forum temu mitra, forum 

diskusi kajian aktual, pameran hasil-hasil penelitian, serta penerbitan jurnal 

ilmiah.  

h. Membangun budaya akademik yang sehat di lingkungan institusi melalui 

peningkatan pemberian insentif dan penghargaan yang dananya berasal dari 

institusi sendiri maupun dari pihak ketiga.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6 Road Map  

Tahapan Waktu Topik / Judul Penelitian Bagian yang terlibat Keterangan 

A. Identifikasi Masalah  2014 Identifikasi Permasalahan Kesehatan, Penyakit 

Tropis, Gizi, Herbal & Disaster Management :  

1. Kesehatan ibu dan anak 

2. Gizi salah (Malnutrition) dan Kesehatan  

3. Lingkungan Sehat  

4. Ketergantungan terhadap produk asal impor: 

bahan / instrumen kesehatan dan peralatan 

pemantau penyakit 

5. Ketangguhan Sosial – Ekonomi Budaya di 

daerah rawan bencana masih rendah  

6. Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca 

Bencana lamban dan kurang efektif  

S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi.  

Analisis data sekunder 

(DKK,Puskesmas,Desa) 

, Kualitatif ( Indepth 

interview ) 

2015 Analisis kebijakan penanggulangan masalah 

Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi, Herbal & Disaster 

Management :  

1. Kesehatan ibu dan anak 

2. Gizi salah (Malnutrition) dan Kesehatan  

3. Lingkungan Sehat  

4. Ketergantungan terhadap produk asal impor: 

bahan / instrumen kesehatan dan peralatan 

pemantau penyakit 

5. Ketangguhan Sosial – Ekonomi Budaya di 

daerah rawan bencana masih rendah  

6. Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca 

Bencana lamban dan kurang efektif  

S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Kualitatif (FGD, 

Indepth )  

2015 Kajian tentang Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi, 

Herbal & Disaster Management :  

1. Kesehatan ibu dan anak 

S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Keterlibatan WUS, dan 

anak-anak  
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2. Gizi salah (Malnutrition) dan Kesehatan  

3. Lingkungan Sehat  

4. Ketergantungan terhadap produk asal impor: 

bahan / instrumen kesehatan dan peralatan 

pemantau penyakit 

5. Ketangguhan Sosial – Ekonomi Budaya di 

daerah rawan bencana masih rendah  

6. Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca 

Bencana lamban dan kurang efektif  

 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Hasil studi tahun ke-1 akan menentukan topik/masalah Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi, Herbal & Disaster Management yang akan diangkat untuk 

dijaki lebih dalan tahun ke-2. 

B. Penajaman Masalah  2015 Studi Edidemologi Deskriptif  S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Cross-Sectional  

Pemetaan Kasus  S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Cross-Sectional  

C. Identifikasi Sebab  2015-

2017 

Studi Faktor Resiko  S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Cross-Sectional/ Case-

control/Cohort 
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D. Pengembangan 

Model Intervensi  

2017-

2018 

Studi pengembangan model pemberdayaan 

masyarakat untuk mengatasi masalah Kesehatan, 

Penyakit Tropis, Gizi, Herbal & Disaster 

Management :  

1. Kesehatan ibu dan anak 

2. Gizi salah (Malnutrition) dan Kesehatan  

3. Lingkungan Sehat  

4. Ketergantungan terhadap produk asal impor: 

bahan / instrumen kesehatan dan peralatan 

pemantau penyakit 

5. Ketangguhan Sosial – Ekonomi Budaya di 

daerah rawan bencana masih rendah  

6. Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca 

Bencana lamban dan kurang efektif  

S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Studi kualitatif, Cross-

sectional 

E. Kegiatan Intervensi  2019 Studi intervensi pemberdayaan masyarakat untuk 

mengatasi masalah Kesehatan, Penyakit Tropis, 

Gizi, Herbal & Disaster Management :  

1. Kesehatan ibu dan anak 

2. Gizi salah (Malnutrition) dan Kesehatan  

3. Lingkungan Sehat  

4. Ketergantungan terhadap produk asal impor: 

bahan / instrumen kesehatan dan peralatan 

pemantau penyakit 

5. Ketangguhan Sosial – Ekonomi Budaya di 

daerah rawan bencana masih rendah  

6. Proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca 

Bencana lamban dan kurang efektif  

S1 Kesehatan masyarakat, Profesi 

Ners, S1 Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, Farmasi. 

Studi intervensi  
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3.7 Tema  

3.7.1 Tema 1 Kesehatan, Penyakit Tropis, Gizi & Inkubasi Herbal  

ISU STRATEGIS 
KONSEP/PEMIKIR/SOLUSI/ 

PEMECAHAN 

TOPIK PENELITIAN YANG 

DIPERLUKAN 

KOMPETENSI/ 

KEAHLIAN/KEILMUAN 

YANG DIBUTUHKAN 

1. Kesehatan ibu 

dan anak: masih 

tingginya 

kematian ibu dan 

anak  

1. Peningkatan status gizi dan kesehatan ibu 

dan anak  

2. Optimalisasi gunfsi pos pelayanan 

kesehatan  

3. Peningkatan KIE kesehatan dengan 

penekanan kepada promotif dan preventif 

tanpa meningggalkan pendekatan kuratif 

dan rehabilitative  

4. Peningktan kesehatan reproduksi  

a.   Kesehatan ibu hamil, ibu menyusui  

b. Kesehatan bayi dan balita  

c. Pengembangan model pelayanan 

kesehatan ibu dan anak yang promotif dan 

preventif  

d. Perbaikan kualitas kearifan lokal dalam 

peningkatan kesehatan ibu dan anak  

e. Peningkatan kesehatan reproduksi untuk 

mendukung kesehatan ibu dan anak  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 

Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi. 

2. Gizi salah 

(Malnutrition)  

1. Membangun kesadaran masyarakat 

tentang masalah gizi salah (gizi buruk / 

over weight / obses ) 

2. Perbaikan status gizi dengan 

pemanfaatan bahan lokal  

3. Peningkatan status gizi mikro masyarakat  

4. Perbaikan life style yang mendukung 

derajat kesehatan dan gizi  

a. Pengembangan model untuk membangun 

kesadaran masyarakat terhadap masalah 

gizi salah dan penyakit yang 

ditimbulkannya  

b. Pengembangan teknologi KIE gizi, 

kesehatan dan pola asuh  

c. Pemanfaatan bahan lokal untuk mengatasi 

masalah gizi dan kesehatan  

d. Pengembangan nutraceutical dan pangan 

fungsional dari bahan alami Indonesia 

untuk mencegah penyakit degenerative  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 

Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi. 
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e. Pengembangan model/sistem intervensi ( 

fortifikasi, suplementasi, pengayaan) 

makanan dan gizi untuk mengatasi gizi 

salah  

f. Perbaikan life style yang mendukung 

derajat kesehatan dan gizi  

3. Lingkungan 

Sehat  

1. Air sebagai komponen kesehatan  

2. Pengaturan tata lingkungan sehat terkait 

dengan bisnis, usaha peternakan, 

pertanian dan industri kecil di 

pemukiman  

3. Keterkaitan antara vektor, reservoir dan 

penyakit 

a. Model penyediaan air sehat untuk 

pemukiman  

b. Manajemen tata lingkungan sehat di 

pemukiman  

c. Pengembanagan model pengendalian 

vektor, reservoir, cemaran lingkunagn dan 

penyakit  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 

Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi. 

4. Tingginya 

prevalensi 

penyakit menular 

( Malaria, TB, 

Dengue, HIV) 

1. Meningkatkan imunitas terhadap 

penyakit menular  

2. Pemanfaatan nutreaceutical untuk 

meningkatkan imunitas dan kesehatan  

a. Identifikasi dan pengembangan pangan 

dan obat lokal untuk meningkatkan 

imunitas  

b. Pengembangan nutreaceutical yang 

berbasis sumber lokal  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 

Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi. 

5. Penggunaan 

fitofarmaka 

sebagai 

alternative obat 

untuk emnjaga, 

memelihara, dan 

pengobatan 

1. Penyediaan sediaan fitofarmaka yang 

telah lolos uji keamanan praklinik dan 

klinik  

a. Pengembangan paket teknologi 

standarisasi dan formulasi fitofarmaka 

b. Penelitian keamanan penggunaan bahan 

fitofarmaka (toksisitas akut, subronis dan 

kronis) 

c. Uji praklinik dan klinik bahan fitofarmaka  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 

Keperawatan, Analis 

Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi. 
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3.7.2 Tema 2 Pengelolaan Bencana (Disaster Management)  

ISU STRATEGIS 
KONSEP/PEMIKIR/SOLUSI/PEMECA

HAN 

TOPIK PENELITIAN YANG 

DIPERLUKAN 

KOMPETENSI/ 

KEAHLIAN/KEILMUAN 

YANG DIBUTUHKAN 

1. Ketangguhan 

Sosial – 

Ekonomi- 

Budaya di 

daerah rawan 

bencana masih 

rendah  

1. Peningkatan ketangguhan social-

ekonomi-budaya untuk pengurangan 

risiko dan korban bencana, dpat 

dilakukan melalui program 

pemberdayaan masyarakat ( Community 

empowerment) dan / atau penguatan 

kapasitas kelembagaan, diutamakan 

menggunakan pendekatan multi disiplin.  

a. Pengembangan kurikulum dan metoda 

pembelajaran siaga bencana  

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan 

kesehatan  

c. Pengembangan metoda sosialisasi untuk 

pengurangan risiko bencana ( Edukasi 

Masyarakat Siaga Bencana )  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 Keperawatan, 

Analis Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi 

2. Proses 

Rehabilitasi dan 

Rekontruksi 

Pasca Bencana 

lamban dan 

kurang efektif  

1. Percepatan proses rehabilitasi dan 

rekontruksi pasca bencana dapat 

dilakukan melalui pengembangan sistem 

dan metoda yang tepat, dengan 

pendekatan multi disiplin.   

a. Pengembangan model trauma healing 

pasca bencana  

b. Pengembanagn metoda evaluasi cepat 

(Rapid assessment ) keamanan struktur.  

c. Kajian tanggap darurat bencana  

d. Kajian kesehatan pasca bencana  

S1 Kesehatan masyarakat, 

Profesi Ners, S1 Keperawatan, 

Analis Kesehatan, Kebidanan, 

Fisioterapi, RMIK, TCM, 

Kedokteran Gigi, Sains, 

Farmasi 
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3.8 Indikator Kerja Penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat 

 Berdasarkan program kerja LP2M maka akan ditentukan indikator kinerja utama LP2M untuk periode tahun 2014-2019 sebagai berikut: 

Unggulan 

program 
No. Jenis luaran 

Indikator Capaian 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Keunggulan 

dalam penelitian 

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional 1 3 5 10 15 20 

Nasional  5 10 15 20 25 30 

Lokal  5 10 15 20 30 40 

2 
Pemakalah dalam 

pertemuan ilmiah 

Internasional 0 1 2 3 4 5 

Nasional  5 10 15 20 25 30 

Lokal  5 10 15 20 25 30 

3 

Pembicara utama 

(keynote speaker) 

dalam pertemuan 

ilmiah 

Internasional  0 0 0 0 0 1 

Nasional 0 0 0 0 1 2 

Lokal 2 2 2 5 5 10 

4 Visiting lecture Internasional 0 1 1 2 5 5 

5 
Hak atas kekayaan 

intelektual 

Hak paten 
0 0 0 0 1 2 

6 Teknologi tepat guna 0 1 2 3 4 4 

7 Model/prototype/desain/karya 0 0 0 1 2 3 
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seni/rekayasa kesehatan komunitas  

8 Buku ajar (ISBN) 2 3 4 5 6 7 

9 
Laporan penelitian yang tidak 

dipublikasikan 
30 50 80 100 100 100 

10 
Jumlah dana kerja 

sama penelitian 

Internasional 0 0 0 0 30.000.000 50.000.000 

Nasional 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 

Regional  20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 80.000.000 100.000.000 

11 
Angka partisipasi dosen dalam 

penelitian 
10% 20% 30% 40% 50% 80% 

Pengabdian 

masyarakat 

1 Desa sehat 2 2 4 4 6 6 

2 Desa tanggap bencana 2 2 4 4 6 6 

3 Jumlah dana hibah  10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 
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3.9 PENDANAAN 

Sumber pembiayaan PKM dosen dapat bersumber dari institusi, biaya 

dari luar, dan biaya dari luar negeri. Sumber pembiayaan yang bersumber dari 

tertuang di dalam Program Kerja dan Rencana Anggaran (PKRA) LPPM setiap 

tahun. Pelaksanaan kegiatan penelitian internal dilakukan selama satu tahun 

akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa advice proposal, review 

proposal, seminar proposal, pelakasanaan penelitian, masa monitoring dan 

evaluasi, seminar, dan publikasi hasil penelitian. Sumber pembiayaan dari luar, 

pola kerjasama yang dibangun adalah pola kemitraan, baik dalam bentuk sharing 

sumber daya, riset kolaborasi, dan sharing pendanaan.Pelaksanaan penelitian 

eksternal prosedur dan tahapan peneltian disesuaikan dengan agenda dari pihak 

pemberi dana (Dikti-Kemendiknas, Kemenristek maupun pihak-pihak lainnya 

penelitian dari luar negeri dapat berupa bantuan penelitian selama menjalankan 

pendidikan lanjut. Penyaluran dana stimulan bagi dosen dalam dianggarkan Rp 

5.000.000,00 tiap proposal. 

Institusi terus mendorong dosen dan peneliti untuk mengikuti skim 

penelitian pendanaan dari luar seperti penelitian Dikti-Kemendikbud, 

Kemenristek, dan Kementerian lain terkait yang dikompetisikan secara nasional. 

Iklim kompetisi tersebut juga telah dibudayakan oleh civitas akademik dalam 

mengikuti skim PKM internal. Kegiatan PKM dengan sumber dana internal 

diawali dengan usulan proposal, review pproposal oleh reviewer, seminar 

proposal, pelaksanaan kegiatan, monitoring/turun lapang, laporan dan publikasi 

kegiatan PKM. 

 

3.10  Pengelolaan HKI  

Pengelolaan bisnis dan kepemilikan hak kekayaan intelektual dari capaian 

hasil riset diatur sesuai ketentuan pengelolaan HKI LP2M Institut Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata sebagaimana dimaksud diterbitkan maka pengelolaan 

bisnis dan HKI diatur sebagaimana disajikan dalam Tabel sebagai berikut: 

No Ragam Capaian Keterangan 

1 Publikasi Ilmiah Nama dalam setiap bentuk publikasi di 

jurnal dan atau konferensi ilmiah diatur 

secara ketat sesuai kentuan global 

tentang authorship. 

2 Paten  Inventor dalam dokumen paten 

ditetapkan berdasarkan kontribusi 
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terhadap klaim di dalam dokumen 

paten yang diusulkan.  

Kepemilikan Paten: paten yang 

diperoleh dari skema riset yang 

dibiayai dengan dana menjadi 

sepenuhnya milik IIK 

3 Start up danSpin offcompany  Dalam hal pelaksanaan riset berhasil 

mencapai tataran terbentuknya start up 

atau spin off company, maka 

kepemilikan saham diatur sebagai 

berikut:  

1. IIK : Total 60% dengan rician:  

    Universitas: (IIK 25%, LPPM 15%)  

   Fakultas*: 10%  

   Jurusan: 10%  

2. Inventor: Total 40%  

4 Lisensi dan usaha bersama 

dengan pihak ketiga  

Pembagian saham dan keuntungan dari 

usaha bersama dan atau lisensi produk 

riset yang terbentuk melalui kemitraan 

yang adil dan bermartabat dengan 

pihak ketiga diatur dengan proporsi 

yang sama dengan ketentuan dalam 

butir nomor (3) di atas. Dalam ini IIK 

harus diupayakan menjadi pemegang 

saham mayoritas.  

 

Contoh:  

PT. Medika Utama Sartika  

Dimisalkan saham IIK: 70%, Mitra 

Bisnis: 30%, maka proporsi 

kepemilikan saham internal IIK adalah:  

Universitas: [0,4 x 70%] = 28%;  

Fakultas = Jurusan: [0,1 x 70%] = 

masing-masing 7%  

Inventor: [0,4 x 70%] = Total 28%  

5 Kategori HKI yang lain  Diatur sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku  

 

3.11 POLA KERJASAMA DENGAN PIHAK LUAR 

Akuntabilitas pelaksanaan Tridarma dan kerjasama perguruan tinggi 

diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan 

kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik. Kebijakan IIK di 

bidang kerjasama adalah seperti tertuang di dalam statuta IIK yang 

menyatakan bahwa kerjasama bertujuan untuk salingmeningkatkan dan 

mengembangkan kinerja dalam rangka memelihara, membina, 

memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Kebijakan di dalam kegiatan kerjasama selalu berlandaskan kepada empat hal, 

yaitu mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas 

kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama.Dalam rangka 

mewujudkan visi, melaksanakan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran, 

maka pengelolaan kerja sama ditangani oleh bidang kerja sama pada tingkat 

universitas. 

3.11.1   Mutu kegiatan kerjasama 

LP2M IIK telah melakukan berbagai upaya untuk 

memastikan bahwa kegiatan kerjasama dapat berjalan dengan lancar 

dan relevan terhadap perkembangan universitas secara keseluruhan. 

Mutu kegiatan kerjasama dijaga dengan cara memiliki indikator yang 

jelas.Kuantifikasi peningkatan kerja sama dengan institusi 

pemerintah dan swasta dilakukan dengan cara menghitung akumulasi 

MoU/MoA selama satu tahun yang ditambahkan dengan MoU atau 

MoA pada tahun sebelumnya yang belum kadaluarsa. Selanjutnya 

jumlah akumulasi MoU/MoA ini dibagi menjadi dua bagian yaitu 

realisasi kegiatan kerjasama dalam negeri dan realisasi kerjasama 

luar negeri. Realisasi kerja sama adalah segala bentuk kegiatan yang 

melibatkan civitas akademika dan lembaga mitra baik secara 

institusional maupun secara individu. Realisasi dapat berupa: 

1. Kegiatan produktif: pelaksanaan doudle degree, pelaksanaan 

joint degree, pelaksanaan seminar bersama, penulisan jurnal 

kolaboratif, undangan untuk civitas akademi IIK untuk menjadi 

pembicara di institusi lain, pengiriman delegasi guna keperluan 

diplomasi dan rintisan kerjasama. 

2. Kegiatan reseptif: IIK mengundang pembicara dari lembaga lain 

atau menerima kunjungan dinas dari institusi lain atau menjadi 

tuan rumah penandatangannan MoU. Suatu kerja sama yang 

ideal melibatkan penandatanganan MoU atau MoA dibarengi 

dengan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk implementasinya. 

 

Ukuran lain yang diukur adalah indeks kepuasan pengguna 

lulusan dan indeks kepuasan pengguna kerjasama. Indeks kepuasan 

pengguna lulusan diukur dengan cara mengirimkan angket kepada 
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pengguna lulusan dalam hal ini adalah indurstri dan sekolah pemakai 

lulusan. Indeks kepuasan pengguna kerjasama dilakukan dengan cara 

pembagian angket setelah suatu kegiatan kerjasama selesai 

dilakukan. 

Bobot kerjasama dengan mitra bergantung pada jumlah 

dosen tetap, mutu, esensi, dan intensitas pelaksanaan kerjasama. 

Mutu dan esensi kerjasama ditunjukkan oleh instansi mitra, jenis 

kegiatan, dan skala manfaat yang diperoleh dari hasil kerjasama 

tersebut. Kegiatan kerjasama dibagi menjadi dua bagian, yaitu 

kerjasama dengan instansi, lembaga, dan perguruan tinggi dalam 

negeri, dan kerjasama dengan instansi, lembaga, dan perguruan tinggi 

luar negeri. Dengan semakin meningkatnya kegiatan kerjasama di 

lingkungan institusi baik dengan instansi, lembaga, dan perguruan 

tinggi dalam negeri maupun luar negeri, serta dalam rangka 

meningkatkan mutu kerjasama, maka sejak 2007 telah ditunjuk Wakil 

Rektor III Bidang Kerjasama yang membantu rektor untuk menata 

kerjasama di dalam dan luar negeri. Wakil Rektor III Bidang 

Kerjasama dibantu oleh seorang Kepala Biro Kerjasama. 

Selanjutnya untuk kerjasama dengan pihak eksternal 

didalam negeri, dimulaidengan penandatanganan kerjasama yang 

dilakukan antara institusi IIK dan pihak mitra. Pihak institusi dapat 

diwakili oleh Ketua LP2M. Pihak LP2M akan mengevaluasi 

kelengkapan administrasi, membuat draft perjanjian kerjasama, 

mengatur penandatanganan perjanjian kerjasama dengan institusi 

mitra, dan potensi manfaat kerjasama. Monitor mutu kegiatan 

kerjasama maka mengusahakan untuk rapat bersama sebulan sekali, 

meskipun secara informal selalu dilakukan monitor dan evaluasi 

setiap saat diperlukan. Hasil dari kegiatan kerjasama dilaporkan 

kepada Rektor setiap semester. 

 

3.11.2   Relevansi kegiatan kerjasama 

Pengembangan kerjasama dalam negeri dilaksanakan dalam 

rangka mengimplementasikan tridarma Perguruana Tinggi, yang 

meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Kerjasama dalam negeri bidang pendidikan bekerjasama antara lain 

perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia dan Perguruan 

Tinggi di luar Indonesia, sekolah-sekolah menengah, maupun dinas 

di kabupaten/kota. Kerjasama di bidang penelitian dengan 

badan/lembaga/yang membutuhkan data peneliitian dalam rangka 

pengembangan wilayah atau peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (Kementerian Dalam Negeri, KemRistek, Badan Nasional 

Pengelola Perbatasan/BNPP, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan 

Nasional sekarang Pusat Informasi Geospasial), Lembaga Swadaya 

Masyarakat. Kesepakatan kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU 

(Memorandum of Understanding) dan/atau bentuk-bentuk nota 

kesepakatan lainnya yang berazaskan saling menguntungkan. 

Kerjasama bidang PkM antara lain dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa kuliah kerja nyata, pendampingan guru-guru sekolah 

menengah, Dalam rangka meningkatkan pendapatan institusi dari 

dana kerjasama, maka terus digalang kerjasama dengan lembaga 

pemerintah, perbankan, maupun mitra industri. Pendapatan 

universitas berupa pemberian sumbangan beasiswa maupun kegiatan 

program CSR untuk peningkatan sarana prasarana maupun kegiatan 

kegiatan yang dilaksananakan oleh dosen maupun mahasiswa. Kerja 

sama di tingkat unit dapat berfungsi menjadi dua bagian: 

1. Sebagai pelaksanaan kerja sama lanjutan atas MoU yang 

ditandatangani oleh pihak institusi 

2. Sebagai kegiatan perintis di tingkat unit yang pada akhirnya dapat 

digunakan sebagai bahan untuk kerjasama yang lebih tinggi dan 

lebih luas di tingkat institusi 

Penyelenggaraan Tridharma (pendidikan/pengajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) juga dapat dilakukan 

melalui kerjasama dan kesepakatan kerjasama pada tingkat 

universitas, fakultas, sekolah pascasarjana, program studi ataupun 

pusat studi. Hal ini bergantung pada subtansi, teknis pengelolaan, dan 

pertimbangan strategis lainnya. Dengan adanya Wakil Rektor III 

Bidang Kerjasama selaku pimpinan yang terkait, LP2M, Biro Kerja 
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Sama, Kantor Urusan Internasional, dan unit-unit, maka diharapkan 

kegiatan kerjasama di lingkungan menjadi semakin meningkat.  

Kesepakatan pada tingkat universitas ditandatangani oleh 

Rektor atau Wakil Rektor 3 Ketua LP2M atas sepengetahuan dan 

seizin Rektor. Kesepakatan di tingkat fakultas, sekolah pascasarjana, 

program studi ataupun pusat-pusat studi ditandatangani oleh 

pimpinan lembaga/unitterkait atas sepengetahuan dan seijin Rektor.  

Guna menentukan suatu kerjasama relevan atau tidak 

dengan tujuan Universitas, maka menggunakan tolok ukur Tridarma 

Perguruan Tinggi dan visi IIK sebagai tolok Ukur. Jika dijabarkan 

dalam pointer, semua kegiatan kerjasama dengan mitra harus 

memenuhi kesesuaian dengan salah satu atau lebih terhadap kriteria 

sebagai berikut 

1. Memenuhi salah satu dari kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi 

2. Menunjang visi IIK konservasi 

Kenyataannya, seluruh kesesuaian ini dapat diperiksa 

melalui dokumen kerjasama yang berupa MoU, MoA atau berita 

acara kemitraan (minutes of meeting). Sekali lagi terlihat bahwa 

kerjasama yang dirintis dan dilaksanakan oleh sangat relevan dengan 

Tridarma Perguruan Tinggi dan visi institusi.. 

 

3.11.3  Produktivitas kegiatan kerja sama 

Dalam rangka untuk mewujudkan produktifitas kegiatan 

kerjasama, maka Wakil Rektor III Bidang Kerjasama melalui LP2M 

dan Kantor Urusan Internasional memberikan otonomi penuh kepada 

para pihak yang memiliki keterkaitan langsung kerjasama untuk 

mengelola kerjasama. Koordinasi selalu dilakukan untuk memonitor 

dan mengevaluasi produktifitas kerjasama. Kerjasama cukup produktif 

dalam segi kuantitas dan kualitas kerja sama.  

 

3.11.4  Keberlanjutan kegiatan kerja sama 

Guna menjamin keberlanjutan kerjasama institusi dengan 

pihak mitra, institusi selalu melakukan need assessmentterhadap mitra 

yang sedang melakukan kerja sama dengan IIK maupun calon mitra 
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kerja sama yang dibidik. Demikian juga telah membuat SOP kerja 

sama dalam negeri dan juga SOP kerja sama luar negeri. SOP ini 

meliputi tata cara penerimaan tamu, tata carapengurusan ijin 

perjalanan dinas luar negeri, tata cara penandatanganan MoU, tatacara 

pembukaan program double degreedsb. SOP ini telah disosialisasikan 

baikdari tingkat universitas maupun unit. Untuk mengakomodasi 

pemangku kepentingan internasional, institusi menyediakan Kantor 

Urusan Internasional. memiliki komitmen yang kuat untuk menjalin 

dan menjaga kerjasamadengan institusi atau instansi dalam negeri dan 

luar negeri. Intensitas pelaksanaan kerjasama ditunjukkan oleh kurun 

waktu kerjasama dan keberlanjutan kerjasama. Untuk menjamin 

keberlanjutan kegiatan kerjasama, maka melalui LPPM dan Kantor 

Urusan Internasionalberusaha agar setiap kerjasama memiliki MoU 

dan MoA. Selain itu, setiap kegiatan kerjasama diupayakan minimal 

ada satu orang yang bertanggungjawab menanganinya. Upaya 

monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat 

produktifitas yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama 

 

3.12  PENANGANAN PLAGIASI 

Saat ini sudah disiapkan secara khusus pencegahan dan 

penanggulangan plagiat yang merujuk kepada Permendiknas Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan 

Tinggi. Rencana penanganan plagiasi akan dilakukan secara bertahap, yaitu 

pembentukan tim ad-hoc, tahap klarifikasi dan verifikasi kepada dosen yang 

bersangkutan, evaluasi dan pemberian sanksi. Sanksi dapat berupa teguran, 

peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen atau mahasiswa, 

penurunan pangkat dan jabatan akademik, hingga pemberhentian secara 

tidak hormat. 

 

3.13  STRATEGI PENGELOLAAN  

Pada saat proses implementasi RIPP, pada dasarnya terdapat tiga 

komponen yaitu: 

1. Input (Proposal penelitian), proses (penhajuan proposal riset, 

pelaksanaan riset, monitoring dan evaluasi) 
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2. Ouput (publikasi riset, produk riset, paten,) dan outcome (kerjasama 

riset dan pemanfaatan hasil riset. Diharapkan rumusan yang tercantum 

dalam dokumen RIPP ini menjadi tidak kaku, mesti tetap masih 

mempunyai arah yang jelas. 

Secara garis besar peta strategi implementasi RIPP, yaitu pengelolaan 

SDM penelitian, agenda penelitian, sumber dana dan outcome disajikan pada 

gambar di bawah.  

 

Gambar 2. Strategi pengelolaan penelitian 
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BAB VI 

PELAKSANANN RIPP 

 

4.1 Pelaksanaan RIPP 

BPPM setiap tahun membaut agenda peneltiian tahunan yang dimulai 

setiap bulan September sampai dengan bulan Juni. Pendanaan penelitian di 

Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri berasal dari dana internal yang 

setiap tahun dialokasikan di RAPB Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata 

Kediri. Pelaksanaan kegiatan penelitian internal dilakukan selama satu tahun 

akademik, dimulai dari pengusulan proposal, masa advice proposal, review 

proposal, seminar proposal, pelaksanaan penelitian, masa monitoring dan 

evaluasi, seminar dan publikasi hasil penelitian. Penerima dana penelitian 

internal tersebut ditentukan oleh Badan Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (BPPM). Agenda penelitian Pelaksanaan penelitian internal 

ditetapkan oleh BPPM sedangkan Pelaksanaan penelitian internal ditetapkan oleh 

BPPM sedangkan Pelaksanaan penelitian eksternal dilakukan sesuai dengan 

agenda penelitian tahunan yang ditetapkan oleh pemberi dana.  

Agenda pelaksanaan penelitian disosialisasikan kepada semua dosen 

melalui surat edaran. 

Jadwal Tahunan Penelitian Internal di Institut Ilmu Kesehatan Bahkti 

Wiyata Kediri.  

Rincian Kegiatan 
Bulan  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Pengumpulan draft 

proposal 

            

Masa advice proposal              

Seminar proposal dihadiri 

reviewer 

            

Revisi dan pengumpulan 

hasil revisi proposal 

            

Masa review proposal             

Penerbitan S. Kep Direktur 

dan pencairan dana tahap I 
(70%) 

            

Laporan kemajuan 

penelitian  

            

Monitoring laporan 

kemajuan penelitian  

            

Penyerahan draft laporan             
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penelitian dan publikasi  

Masa evaluasi draft laporan 

penelitian dan publikasi  

            

Seminar hasil penelitian 

dihadiri reviewer  

            

Rincian kegiatan             

Revisi naskah laporan 

penelitian dan publikasi  

            

Pengumpulan laporan dan 

pencairan dana tahap II 

(30%)  

            

 

 

4.2 Estimasi Kebutuhan Dana  

Alokasi anggaran penelitian diperuntukan secara proposional sesuai 

dengan kemampuan Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. Estimasi 

alokasi dana kegiatan penelitian berdasarkan alokasi dana pada tahun – tahun 

sebelumnya yang disesuaikan dengan skim penelitian. Sesuai dengan skim 

penelitian, disediakan dana setiap tahun yang berasal dari dana internal Insittut 

Ilmu Kesehatan Bhakti Wiayata Kediri dapat didanai samapi dengan maksimum 

Rp. 5 juta per judul. Sedangkan untuk skim penelitian yang sumber pendanaanya 

berasal dari eksternal sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemberi dana.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian LP2M Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Tahun 

2014–2019, diharapkan dapat dijadikan pedoman, acuan dan panduan referensi bagi 

pimpinan pemegang kebijakan disemua tingkatan, dalam merencanakan dan 

menjalankan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di setiap 

unit kerja yang ada di lingkungan Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. 

Tim penyusun menyadari, bahwa Rencana Induk Penelitian LP2M Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Tahun 2014–2019 ini, masih banyak kekurangan 

dan kelemahannya, baik dari isi maupun redaksinya. Oleh karena itu tidak menutup 

kemungkinan dalam perjalanan selama 5 tahun ke depan, tahun 2014-2019 RIP 

LP2M Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri ini akan mengalami penyesuaian dengan 

perkembangan dan kebutuhan stakeholder, serta masyarakat luas pengguna jasa 

pendidikan tinggi, dengan tidak meninggalkan pokok-pokok program yang terdapat 

dalam RIP ini.  

Mudah-mudahan dengan telah disusunnya Rencana Induk Penelitian LP2M 

Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri Tahun 2014-2019 ini dapat memberikan 

kontribusi yang baik, benar dan memberi manfaat, untuk memajukan dan 

meningkatkan kualitas Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri di masa yang akan 

datang, sesuai dengan visi, misi dan tujuan. Semoga kita semua diberi kekuatan dan 

kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan cita-cita Ilmu 

Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri. 

 


