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KATA PENGANTAR 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Program Studi D3 Kebidanan merupakan tindak lanjut RENSTRA Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya, terdiri atas kebijakan strategis penelitian di 

tingkat program studi sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih teknis. Kebijakan yang 

dirumuskan dalam RENSTRA ini didasarkan pada faktor kekuatan dan kelemahan faktor 

internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal. Disamping itu ditinjau dari hal-hal 

teknis tentang fenomena proses pendidikan perawat, kebutuhan sumber daya, dan sistem 

informasi yang diperlukan. 

Strategi yang dipakai secara umum mengikuti arah pengembangan Fakultas Ilmu 

Kesehatan dan secara khusus mengacu pada kebijakan di dunia pendidikan kesehatan baik 

di tingkat nasional maupun internasional. Ada beberapa hal yang menjadi titik berat 

perumusan RENSTRA ini, yaitu peningkatan mutu dan kualitas pada seluruh unsur 

kegiatan penelitian yang meliputi:  

1. Peningkatan mutu Kualitas Penelitian  

2. Peningkatan mutu Kuantitas Penelitian  

3. Peningkatan mutu  Jumlah HaKI yang diperoleh  

4. Peningkatan mutu Jumlah Publikasi Artikel Ilmiah  

5. Peningkatan Pembuatan Buku Ajar  

RENSTRA ini disusun agar dapat dijadikan panduan dalam merumuskan 

perencanaan kinerja, program dan kegiatan tahunan di Unit Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat (UPPM)  Program Studi D3 Kebidanan selama lima tahun ke depan 2018 – 

2023 sehingga diharapkan dapat diperoleh kinerja dan hasil yang optimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Sebuah organisasi bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama 

oleh pemangku kepentingan dalam organisasi tersebut. Program Studi D3 Kebidanan 

merupakan unit fungsional di bawah Fakultas Ilmu kesehatan yang perlu melakukan 

berbagai program pengembangan untuk pencapaian tujuan tersebut secara terarah dan 

efektif efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengelolaan yang profesional oleh tata 

pamong program studi D3 Kebidanan dalam sistem manajemen dengan berbagai fungsinya 

seperti perencanaan, koordinasi, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Berbagai 

keperluan tersebut mengharuskan Program Studi D3 Kebidanan memiliki sebuah Rencana 

Strategis (Renstra). 

Rencana Strategis (Strategic Plan) adalah rencana langkah demi langkah pada 

akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat 

dalam pernyataan visi dan misi. Rencana Strategis hendaknya bersifat fleksibel secara 

rasional guna dapat menampung kemungkinan adanya hal-hal yang tak terduga, namun 

Rencana Strategis juga bersifat dinamis, agar dapat berubah dalam kurun waktu tertentu 

sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, dengan tanpa mengubah tujuan akhir.  

Renstra Program Studi D3 Kebidanan 2018-2023 mengacu pada Renstra Fakultas 

Ilmu kesehatan karena analisis situasi di Program Studi D3 Kebidanan tidak berbeda jauh 

dengan analisis situasi Fakultas Ilmu Kesehatan. Perubahan Visi, Misi, Tujuan, dan 

Sasaran Program Studi D3 Kebidanan membawa dampak terhadap arah perencanaan prodi 

khususnya di bidang Kebidanan Komplementer yang meliputi Mom and Baby Treatment. 

Menderivasi Renstra Fakultas, Program Studi D3 Kebidanan akan mengembangkan 



  

berbagai program jangka pendek, menengah, dan panjang dalam meningkatkan kualitas 

lulusan dengan program unggulan di bidang Kebidanan Komplementer. Terkait dengan hal 

tersebut perlu diselenggarakan sistem pendidikan yang selalu mengikuti perkembangan 

kurikulum, capaian kompetensi dan capaian pembelajaran, muatan mata kuliah unggulan 

yang dilakukan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu. 

Implementasi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya juga akan terus 

dilaksanakan dalam menjalankan fungsi Program Studi D3 Kebidanan sebagai wadah 

aktivitas civitas akademika berkarya. Peningkatan jumlah dan kualitas penelitian juga akan 

terus ditingkatkan dan disertai publikasi ditingkat nasional maupun internasional. Hasil 

dari penelitian  tersebut dijadikan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pengabdian 

kepada masyarakat sehingga dapat menyelesaikan masalah keperawatan dimasyarakat dan 

dapat dijadikan rujukan dalam pelayanan kesehatan pada umumnya. 

Rencana Program Studi D3 Kebidanan yang merupakan garis besar haluan 

pengembangan prodi selama 5 tahun mendatang (2018-2023) mengacu pada hakekat 

pengembangan Institusi merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa melalui pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam pelaksanaanya perlu 

memperhatikan lima pilar paradigma baru penataan perguruan tinggi yaitu: kualitas, 

otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi sebagaimana digariskan dalam Kerangka 

Pengembangan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi di Indonesia. Renstra yang merupakan 

penjabaran dari statuta disusun dengan mengedepankan visi dan misi yang kemudian 

disintesakan dengan hasil analisa situasi tentang kekuatan dan kelemahan internal 

berdasarkan hasil evaluasi diri yang akurat, serta hasil analisis peluang dan ancaman yang 

ada dalam lingkungan strategis eksternal. Hasil síntesis tersebut dapat diidentifikasikan 



  

berbagai problematik atau isu strategis yang kemudian diteruskan dengan menentukan 

alternatif pemecahannya dalam bentuk skala prioritas strategi pengembangan terpilih. 

Renstra diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perubahan dan perkembangan 

internal maupun eksternal dan mampu menjawab berbagai isu strategis yang akan dihadapi 

Program Studi D3 Kebidanan dalam lima tahun mendatang. Sangat diharapkan semua 

warga Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya dapat memahami dan 

melaksanakan Renstra di bidang dan unit kerja masing-masing. 

  



  

BAB 2 

PROFIL PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN  

 

2.1 Sejarah Program Studi D3 Kebidanan  

Universitas Merdeka Surabaya tumbuh dan berkembang melalui serangkaian 

proses, prakarsa pendiriannya dilandaskan pada hasrat yangluhur untuk ikut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara seperti yang diamatkan dalam pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat perjuangan yang berorientasi pada cita-cita 

pembangunan nasional. Prinsip yang mendasari upaya mewujudkan hasrat dan semangat 

perjuangan tersebut adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah yaitu pengembangan ilmu dan 

teknologi untuk diabdikan pada kehidupan berbangsan dan bernegara. 

Dengan dasar hasrat semangat perjuangan itulah, maka pada tahun 1963 didirikan 

Universitas Bung Karno yang dibentuk di bawah pembinaan Pangdam VIII/Brawijaya dan 

pada tahun 1972 diubah menjadi Universitas Merdeka Koordinatorat Surabaya melalui 

integrasi Universitas Merdeka Pusat Malang. Kemudian, pada tahun 1984 Universitas 

Merdeka Koordinatorat Surabaya dilepaskan oleh Universitas Merdeka Pusat Malang 

melalui pembentukan Yayasan Universitas Merdeka Surabaya dengan akta notaris R. 

Soebiono Danoesastro Nomor: 026 Tanggal 6 Juni 1984 dengan Ketua Yayasan Kol. Purn. 

F. H. Soerodjo. 

Pada tahun 2009 Universitas Merdeka Surabaya membuka Fakultas baru, yaitu 

Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Program Studi D3 Kebidanan jenjang S-1 dan Kebidanan 

jenjang D-3. Program Studi D3 Kebidanan dibentuk pada 28 Agustus 2009. Untuk 

menetukan kelayakan program studi, maka pada tahun 2012 Program Studi D3 Kebidanan 

mengajukan akreditasi melalui BAN-PT dan hasil akreditasi pertama mendapatkan 



  

peringkat C. Dengan diberlakukannya UU PT No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 (Ayat 6) 

pemerintah bersama masyarakat (Asosiasi Pendidikan Tinggi dan Organisasi Profesi) 

membentuk Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Akreditasi yang 

berfungsi melakukan akreditasi Program Studi Bidang Kesehatan. Berdasarkan kebijakan, 

pada tahun 2017, Program Studi D3 Kebidanan mengajukan reakreditasi dan mendapatkan 

peringkat C. 

 

2.2 Visi Program Studi D III Kebidanan  

Mendidik Bidan yang memiliki jiwa kebangsaan, kewirausahaan, kompeten dan 

unggul di bidang kebidanan komplementer. 

 

2.3 Misi Program Studi D III Kebidanan  

Dari visi diatas, misi yang ingin diupayakan oleh Program Studi D3 Kebidanan 

adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan kebidanan yang kompeten dalam bidang kebidanan 

komplementer melalui kurikulum berbasis KKNI 

2. Mengembangkan ilmu kebidanan komplementer melalui kegiatan penelitian 

3. Meningkatkan peran program studi yang berhubungan dengan kebidanan komplementer 

melalui kegiatan pengabdian masyarakat 

4. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk menjamin daya guna dan hasil guna 

program studi 

 

 

 

 



  

2.4 Program Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan. 

Untuk mendukung tercapainya misi dilakukan langkah-langkah : 

1. Meningkatkan SDM, khusus dosen tetap FIKES UNMER Surabaya untuk 

melanjutkan studi ke program Pasca Sarjana (S2) dan program Doktor (S3) baik di 

dalam maupun di luar negeri. 

2. Melakukan rekrutmen dosen baru, bagi program studi yang masih kekurangan 

dosen yang diisyaratkan oleh Kuputusan Mendikbud No 0868/U/1991 tentang 

Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dan Keputusan Dirjen DIKTI No. 

141/D/2/1989 tentang Pedoman Evaluasi Perguruan Tinggi Swasta. 

3. Meningkatkan peran serta dosen dalam berbagai pelatihan baik yarg diadakan oleh 

DIKTI, Kopertis, organisasi profesi, dan organisasi institusi dan lembaga terkait 

lainnya maupun yang diadakan universitas maupun Fakultas sendiri khususnya di 

bidang Kebidanan Komplementer khususnya pada bidang Mom and Baby 

Treatment. 

4. Mengadakan kerja sama dengan intitusi terkait atau klinik perawatan luka untuk 

pemagangan baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. 

 

2.5 Tujuan 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan kebidanan secara berkelanjutan demi terciptanya 

bidan yang kompeten dan unggul dalam pelayanan khususnya kebidanan 

komplementer 

2. Menghasilkan penelitian yang bermutu sesuai dengan pengembangan keilmuan 

kebidanan khususnya kebidanan komplementer 



  

3. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk 

meningkatakan derajat kesehatan khususnya kebidanan komplementer 

4. Meningkatkan pengelolaan program studi yang profesional dan jaringan kerjasama 

yang memperkuat prodi dalam pengembangan keilmuan khususnya kebidanan 

komplementer.  

2.6 Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian  

UPPM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya dalam mengelola 

kegiatan penelitian berdasarkan pada 8 (delapan) standar yang ditetapkan oleh Direktorat 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:  

a. Standar hasil, kegiatan penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.Bentuk 

Diseminasi (Luaran): Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding). Produk yang langsung 

dapat dimanfaatkan, Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa sosial, karya seni, 

model, dll. Buku ajar, bahan ajar, monograf, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), 

Laporan tugas akhir, skripsi, thesis, disertasi 

b. Standar Isi, kegiatan penelitian dilakukan dengan kedalaman dan keluasan materi 

penelitian meliputi: (1) Materi penelitian dasar : berorientasi pada penjelasan atau 

penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat 

baru; (2) Materi penelitian terapan : berorientasi pada penemuan inovasi dan 

pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau 

industri.  

c. Standar proses, proses kegiatan penelitian meliputi kegiatan: perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah 



  

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Memenuhi 

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan. Penelitian oleh mahasiswa harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.  

d. Standar penilaian, kegiatan penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil 

penelitian. Beberapa prinsip penilaian yang digunakan meliputi : (1) Prinsip edukatif : 

memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; (2) Prinsip objektif : 

bebas dari pengaruh subjektivitas;(3) Prinsip akuntabel : prosedur yang jelas dan 

dipahami oleh peneliti; dan (4) Prinsip transparan : prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.  

e. Standar peneliti, kegiatan penelitian dilakukan dengan kompetensi peneliti wajib 

menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek 

penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan 

peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 

f. Standar sarana dan prasarana, 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.   

 

 

 

 



  

BAB 3 

ANALISIS SITUASI 

 

3.1 Posisi Program Studi D3 Kebidanan 

Program Studi D3 Kebidanan merupakan salah satu program studi yang ada di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya. Prodi D3 Kebidanan berdiri 

sejalan dengan berdirinya Fakultas Ilmu Kesehatan pada tahun 2009. Evaluasi diri kondisi 

Prodi D3 Kebidanan saat ini berupa ringkasan pencapaian program menggunakan aspek-

aspek dalam borang akreditasi, sperti visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi; tata pamong; 

kemahasiswaan; sumber daya manusia; keuangan, sarana dan prasarana; serta 

penelitian/pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama. 

Visi Prodi D3 Kebidanan dapat dipandang realistis, berorientasi masa depan, dan 

konsisten dengan stakeholder. Visi tersebut menggambarkan kondisi masa depan yang 

diharapkan oleh semua pemangku kepentingan. Pernyataan visi prodi D3 Kebidanan 

memiliki landasan makna dari komponen penyusun visi prodi ilmu keperawatan. Kata 

“profesional” memiliki makna bahwa pengembangan kompetensi secara berkelanjutan 

akan dilakukan oleh prodi D3 Kebidanan baik untuk dosen, tenaga kependidikan, dan 

mahasiswa. Kata “Mandiri” bermakna prodi D3 Kebidanan akan menjadi lembaga 

pendidikan yang otonom dalam peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma. Kata 

“Unggul” memiliki makna bahwa prodi D3 Kebidanan bertekad untuk membangun nilai 

competitiveness yang tinggi dengan meningkatkan jumlah berbagai karya akademik. Frase 

“mengembangkan sumber daya manusia” bermakna bahwa kegiatan yang dilaksanakan 

oleh prodi ilmu keperawatan, khususnya pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, 

ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 



  

Sementara itu, untuk misi dan tujuan Prodi D3 Kebidanan merupakan uraian lebih 

rinci dari visi yang telah dijabarkan, yang secara ringkas dijelaskan bahwa Prodi D3 

Kebidanan menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan daya saing 

lulusan yang memiliki kompetensi unggulan, khususnya di bidang rawat luka, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yang profesional dengan keilmuannya, peningkatan kualitas 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi, melalui peningkatan 

kelembagaan dan kerja sama yang kuat. 

Tentunya banyak hal yang masih perlu dievaluasi berkaitan dengan pencapaian 

sasaran padda saat ini, seperti belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Hal ini berkaitan dengan jumlah dosen berkualifikasi yang dapat 

mengakses hibah pendanaan riset internal maupun internasional masih belum terpenuhi. 

Hal ini berdampak pada belum maksimalnya jumlah artikel publikasi khususnya pada 

jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Isu strategis yang lain 

adalah masih minimnya jumalh dosen dengan sertifikat pendidik dan kegiatan – kegiatan 

yang dilakukan dengan mitra dari Program Studi Ilmu Keperawatan. 

4.3 Analisa SWOT 

1. Faktor Internal  

 Strength 

1. Memiliki Rencana Strategis (Renstra) Penelitian sebagai dasar dan  

penentuan  arah pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat;  

2. Memiliki jaringan kerjasama dan MoU serta jumlah kerjasama penelitian 

dan Pengabdian kepada masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat 

yang meningkat dari tahun ke tahun; 



  

3. Meningkatnya publikasi hasil penelitian dosen pada Journal belum 

terakreditasi (Nersmid) dan web Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Merdeka Surabaya  

4. Karya dosen yang telah memperoleh HaKI telah cukup banyak 

 

 Weakness 

1. Belum pernah mendapatkan sumber dana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  yang  berasal  dari Kemenristek Dikti dan luar negeri;  

2. Masih sedikitnya luaran penelitian dosen dalam bentuk publikasi di jurnal 

nasional terakreditasi;  

3. Jumlah kerjasama terutama kerjasama luar negeri masih relatif kurang  

 

Faktor Eksternal  

 Opportunities 

1. Tema penelitian yang ditawarkan berbagai program kompetitif 

(Kemristekdikti, kementerian lainnya, dan pihak swasta) relevan dengan 

visi dan misi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya;  

2. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi asing untuk 

pengembangan penelitian;  

3. Terbukanya peluang mendapatkan Hak atas  Kekayaan  Intelektual  (HaKI)  

dari hasil penelitian 

 Threat 

1. Tuntutan standar mutu hasil penelitian berskala nasional yang semakin 

meningkat.  

2. Semakin ketatnya regulasi tentang kewajiban dosen membuat karya ilmiah 



  

BAB 4 

ARAH DAN LANGKAH STRATEGI 

 

4.1 Arah pengembangan Universitas Merdeka Surabaya 

Arah pengembangan Universitas Merdeka Surabaya tahun 2012 – 2031 mendatang, 

adalah: 

1. Jumlah dan kompetensi dosen akan terus ditingkatkan dan didayagunakan agar 

mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Pola pengembangan pendidikan dan manajemen diarahkan untuk memanfaatkan 

semaksimal mungkin penggunaan teknologi informasi. 

3. Pola pengelolaan dikembangkan untuk mengeksplorasi semua potensi secara 

optimal, senergi, dan berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan tinggi. 

 

4.2 Arah Pengembangan Penelitian Prodi D3 Kebidanan  

1. Peningkatan kualitas, kuantitas dan relevansi hasil penelitian yang berbasis pada 

kualitas unggulan agar sesuai dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pembangunan; 

2. Peningkatan kualitas budaya akademik yang kondusif untuk mengembangkan 

kreativitas, integritas, produktivitas, dan kewirausahan di kalangan sivitas 

akademika dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi; 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi karya Ilmiah Dosen pada Jurnal yang 

terakreditasi nasional maupun internasional  

4. Peningkatan jumlah dan kualitas Dosen dalam perolehan HaKI  



  

5. Peningkatan jumlah dan kualitas Dosen dalam pembuatan Buku Ajar yang 

berdasarkan Hasil Penelitian yang telah diperoleh. 

6. Peningkatan keikutsertaan dosen dalam program Hibah Penelitian Dosen Pemula 

(PDP) yang diselenggarakan oleh LLDIKTI  

 



 

  

4.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Penelitian Program Studi D3 Kebidanan  

TUJUAN BASELINE SASARAN 
TARGET 

2018 / 2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

1. Menghasilkan 

penelitian 

kebidanan yang 

berkualitas untuk 

mendukung 

peningkatan upaya 

kesehatan dan 

layanan kesehatan 

di bidang 

perawatan luka 

Jumlah penelitian 

per tahun adalah 

10 

Jumlah penelitian per 

tahun adalah 20 

 

8 11 20 20 20 

Jumlah publikasi 

hasil penelitian 

dosen di jurnal 

ber-ISSN adalah 7 

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dosen di jurnal 

ber-ISSN adalah 15 

7 9 13 15 15 

Jumlah publikasi 

hasil penelitian 

dosen di jurnal 

nasional 

terakreditasi 

adalah 0 

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dosen di jurnal 

nasional terakreditasi 

adalah 3 

0 0 3 3 3 

Publikasi hasil 

penelitian dosen 

di jurnal 

internasional 

adalah 0 

Jumlah publikasi hasil 

penelitian dosen di jurnal 

internasional adalah  2 

0 0 1 2 2 

Jumlah luaran 

buku ajar 

sebanyak 5 

Jumlah luaran buku ajar 

adalah 10 

5 5 10 10 10 

Jumlah HAKI 

sebanyak 5 

Jumlah HAKI adalah 10 0 5 10 10 10 

 Jumlah Poposal 

Usulan Hibah 

Penelitian oleh 

LLDIKTI 3 

Jumlah Proposal Hibah 

Penelitian Dosen Pemula 

(PDP) oleh LLDIKTI 

adalah 5 

3 5 5 7 7 

 



 

  

Dalam upaya peningkatan mutu dan kulitas peneltian Dosen maka kebijakan yang 

ditempuh adalah  

1. Menyusun perangkat peraturan dan prosedur berdasarkan prinsip kualitas Penelitian 

yang akan dicapai  

2. Meningkatkan penyebarluasan informasi tentang Kalender Akademik Penelitian yang 

telah disusun oleh UPPM Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Merdeka Surabaya 

3. Memfasilitasi berbagai kegiatan kerjasama dengan institusi lain dalam  rangka image 

and performance building. 

4. Meningkatkan aksesibilitas pada penjaringan usulan Proposal Penelitian Dosen 

5. Memfasilitasi dan menyebarluaskan pemberitahuan terkait kepengurusan HaKI pada 

seluruh Dosen tetap Prodi D3 Kebidanan  

6. Memfasilitasi dan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan 

Penelitian Dosen  

7. Memfasilitasi perangkat dan literasi guna mendukung Laporan Hasil Penelitian dan 

Publikasi Ilmiah pada jurnal terakreditas maupun tidak terakreditasi 

 

4.4 Langkah Strategis 

Strategi yang dipilih secara umum mengacu pada program Studi D3 Kebidanan 

secara khusus mengacu pada kebijakan di dunia Kesehatan, baik di tingkat nasional 

maupun global. Adapun strategi untuk mencapai visi Program Studi Ilmu Keperawatan: 

1. Penelitian 

a. Prodi menyediakan akses informasi ke sumber dana yang disediakan oleh internal 

fakultas dan eksternal 

b. Prodi melakukan pengembangan kompetensi dosen dalam bidang penelitian melalui 

pelatihan atau in house training 



  

c. Prodi memberikan bantuan pendanaan untuk kegiatan penelitian dosen 

d. Prodi menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam bidang publikasi 

e. Prodi secara rutin melakukan sosialisasi roadmap dan rencana induk penelitian 

bekerja sama dengan UPPM 

f. Prodi menyediakan pendanaan untuk proses pengajuan HKI 

Pengambilan strategi di dalam prodi juga diselaraskan dengan kebijakan yang berlku di 

dalam Fakultas Ilmu Kesehatan diantaranya adalah sebagai berikut. 

4.5 Indikator Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

No Indikator Kinerja 
Baseline 

(2017) 

Target  Capaian 

2018 2019 2020 2021 2022 

Standar Penelitian 

1 Jurnal dengan sistem OJS x √ √ √ √ √ 

2 
Persentase Dosen yang mendapatkan 

hibah penelitian 
0% 10% 15% 25% 30% 50% 

3 
Persentase Dosen yang menerbitkan 

jurnal berskala internasional 
0% 5% 10% 10% 10% 10% 

4 
Penelitian dosen yang melibatkan 

mahasiswa 
25% 40% 60% 80% 100% 100% 

5 
Persentase luaran hasil penelitian 

dipublikasikan di pertemuan ilmiah 

baik di tingkat internasional 

5% 15% 25% 35% 45% 70% 

6 
Persentase Jumlah luaran hasil 

penelitian yang mendapat Hak Cipta 

(HKI) 

30% 50% 80% 100% 100% 100% 

7 

Presentase Jumlah luaran hasil 

penelitian yang digunakan sebagai 

bahan ajar (buku ajar, monograf, TTG 

maupun referensi 

20% 40% 100% 100% 100% 100% 

8 
Presentase Isi penelitian sesuai dengan 

RIP Penelitian  
30% 50% 80% 100% 100% 100% 

9 

Index pemahaman peraturan akademik 

dan penelitian  (Skala 1 -5) Skala index 

(1=Tidak paham; 2=Kurang paham; 

3=Cukup paham; 4=Paham; 5=Sangat 

paham) 

1 3 4 5 5 5 

10 

Index Dokumen standar mutu, etika 

penelitian  dan keselamatan kerja 

(Skala 1-3) Skala index (1=Tidak ada; 

2=Ada tidak lengkap; 3=Lengkap) 

1 2 2 3 3 3 

11 
Index Dokumen SOP kerjasama 

penelitian (Skala 1-3) Skala index 

(1=Tidak ada; 2=Ada tidak lengkap; 

1 2 2 3 3 3 



  

3=Lengkap) 

12 
Index Dokumen kontrak penelitian 

(Skala 1-3) Skala index (1=Tidak ada; 

2=Ada tidak lengkap; 3=Lengkap) 

1 2 2 3 3 3 

13 
Index Pedoman penilaian (Skala 1-3) 

Skala index (1=Tidak ada; 2=Ada tidak 

lengkap; 3=Lengkap) 

1 2 2 3 3 3 

14 
Dilakukan monitoring dan evaluasi 

pada kegiatan penelitian (√ = 

Dilakukan; ≠ Tidak dilakukan) 

√ √ √ √ √ √ 

15 
Proses reviewer untuk kegiatan 

penelitian (√ = Dilakukan; ≠ Tidak 

dilakukan) 

√ √ √ √ √ √ 

16 

Persentase Penggunaan instrument 

penilaian yang memuat penilaian 

edukatif, obyektif, akuntabel, 

transparan, yang dilakukan secara 

terintegrasi 

20% 40% 60% 80% 100% 100% 

17 

Index Kompetensi peneliti dalam 

pengetahuan (skala 1-3). Skala index 

(1= Tidak Berkompeten; 2=Kurang 

Berkompeten; 3= Berkompeten) 

2 3 3 3 3 3 

18 

Index Kompetensi peneliti dalam 

ketrampilan (skala 1-3). Skala index 

(1= Tidak Berkompeten; 2=Kurang 

Berkompeten; 3= Berkompeten) 

2 3 3 3 3 3 

19 

Index Kompetensi peneliti dalam  sikap 

kerja (skala 1-3). Skala index (1= Tidak 

Berkompeten; 2=Kurang Berkompeten; 

3= Berkompeten) 

2 3 3  3 3 3 

20 

Index Kompetensi peneliti di bidang 

kemampuan metodologis (skala 1-3). 

Skala index (1= Tidak Berkompeten; 

2=Kurang Berkompeten; 3= 

Berkompeten) 

2 3 3 3 3 3 

21 

Index Kesesuaian penelitian dengan 

keilmuan (skala 1-3). Skala index (1= 

Tidak sesuai; 2=Kurang sesuai; 3= 

Sesuai) 

2 3 3 3 3 3 

22 

Index Tersedia sarana dan prasarana 

untuk mendukung penelitian (Skala 1-

3) Skala index (1=Tidak ada; 2=Ada 

tidak lengkap; 3=Lengkap) 

2 2 3 3 3 3 

23 

Index Tersedia sarana dan prasarana 

untuk publikasi hasil penelitian (Skala 

1-3) Skala index (1=Tidak ada; 2=Ada 

tidak lengkap; 3=Lengkap) 

2 2 3 3 3 3 

24 

Sistem monitoring dan evaluasi 

terhadap penggunaan sarana dan 

prasarana penelitian penelitian (√ = 

Dilakukan; ≠ Tidak dilakukan) 

≠ √ √ √ √ √ 



  

BAB 5 

PENUTUP  

 

Renstra Penelitian Program Studi D3 Kebidanan 2018-2023 merupakan peta utama 

perjalanan Penelitian Prodi D3 Kebidanan pada tahun 2018-2023. Sehingga Renstra ini 

diharapkan dapat menjadi acuan semua anggota Civitas Akademika Prodi D3 Kebidanan 

dalam menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi: Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian masyarakat.  

Usaha dan partisipasi civitas akademika telah diikutsertakan dalam usaha 

menyusun Renstra ini.  Namun demikian  tidak menutup kemungkinan untuk terdapatnya 

kekurangan didalamnya. Kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh komponen dalam 

melaksanakan Renstra ini diharapkan mampu membawa Prodi D3 Kebidanan mencapai 

sasaran yang ditetapkan.   

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat tergantung pada pemahaman, 

kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan 

Prodi D3 Kebidanan serta dukungan dari Fakultas Ilmu Kesehatan, yayasan, pemerintah 

dan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi harapan nyata bagi 

pembangunan pendidikan kesehatan dan pembangunan masa depan generasi bangsa. Bagi 

segenap civitas akademika Prodi D3 Kebidanan hanya tersedia satu jalan lurus untuk 

mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam dalam Renstra ini, yaitu bekerja keras dan 

sungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT. 

 

 

 

 

 


