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KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan Kinerja 2019 Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto dapat terselesaikan
dengan baik. LPJ ini merupakan wujud tanggung jawab Ketua LPPM dalam pelaksanaan program
kerja penelitian dan pengabdian masyarakat kepada Ketua STIKes dan seluruh civitas akademika
dalam menjalankan amanah yang diemban selama kurun waktu satu tahun 2020. LPJ ini juga
merupakan informasi bagi pengelola STIKes menyangkut kegiatan penelitian dan pengabdian
masyarakat yang diorganisir oleh Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) STIKes
Bina Sehat PPNI pada tahun 2020.
Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang
telah membantu dalam memajukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM). Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan dengan balasan kebaikan
yang berlipat ganda. Akhirnya, kami senantiasa berharap semoga LPJ ini dapat memberikan
manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kepada seluruh civitas akademika
dan jajaran manajemen STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto selanjutnya dapat digunakan sebagai
acuan untuk langkah yang lebih baik di masa yang akan datang .
Semoga semua kelemahan dapat dijadikan sarana untuk memperbaiki system yang sudah
berlaku secara berkelanjutan sehingga LPPM STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto akan menjadi
lebih baik. Aamiin.
Mojokerto, 30 Maret 2021
Penyusun,

Lasiyati Yuswo Yani, SST., M.Keb
NIK 162 601 089
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BAB 1 GAMBARAN UMUM KEGIATAN LPPM
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) STIKes Bina Sehat PPNI
Mojokerto adalah salah satu unit yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini merupakan gabungan Lembaga Penelitian dan
Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto melalui Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna mendukung
peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara
terprogram dan berkelanjutan.Rencana Induk Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibuat
untuk dapat memberikan arahkepada penelitian baik penelitian di program studi maupun penelitian
dan pengabdian kepadamasyarakat di STIKes dan pusat studi dengan penelitian interdisipin ilmu
dan akan dikembangkan menjadi penelitian multidisiplin ilmu untuk menjadi riset yang berdaya
saing dengan perguruan tinggi lain. LPPM memiliki dua belas pusat kajian yakni (1) Asuhan
Kebidanan (2) Kebidanan Komunitas (3) Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal (4)
Keperawatan anak (5) Keperawatan Dasar (6) Keperawatan Jiwa dan Gerontik (7) Keperawatan
Komunitas (8) Keperawatan maternitas (9) Keperawatan Medical Bedah (10) Kesehatan
Reproduksi Remaja (11) Pelayanan Komlementar (12) Pelayanan Kontrasepsi
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BAB 2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN LPPM
1. Sarana dan Prasarana pelayanan
Kualitas kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan outcome penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan harapan dapat diwujudkan dengan
sarana dan prasana yang menunjang kegiatan berlangsung. Adapun sarana dan prasarana
pelayanan yang dimiliki oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
antara lain:
Satu unit ruangan kerja yang multi fungsional digunakan sebagai ruang pimpinan, ruang
administrasi, ruang penyimpanan arsip dan ruang diskusi. Disamping itu untuk menunjang
pekerjaannya dalam mengorganisasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat LPPM dilengkapi dengan sarana 1 unit komputer lengkap dengan printer dan
speaker aktif.
2. Struktur Organisasi Kerja

KETUA STIKES

KETUA I

KETUA II

KETUA III

KETUA LPPM

PENELITIAN

PENGABDIAN

PUBLIKASI

3. Sumber Daya Manusia
LPPM STIKes Bina Sehat PPNI dalam menjalankan tugasnya di laksanakan oleh 3 staff:
1. Lasiyati Yuswo Yani
2. Asef Wildan Munfadlilah
3. Muhammad Zainudin
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BAB 3 RINCIAN PELAYANAN LPPM

1. Pengorganisasian Penelitian
Ada dua kegiatan penelitian yang diorganisasikan oleh LPPM STIKes Bina Sehat PPNI
Mojokerto:
a. Penelitian Pendanaan Internal STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
Kegiatan ini diorganisasikan oleh LPPM Bersama staff dengan penanggung jawab
ketua LPPM. Dilaksanakan dalam 12 tahapan SOP pelaksanaan. Masing-masing
tahapan yang sudah dilalui dapat dilihat laporan pertanggungjawabannya di ruang
kearsipan LPPM.
b. Penelitian Pendanaan Eksternal DRPM Melalui http://simlitabmas.ristekdikti.go.id
Kegiatan ini diorganisasikan oleh LPPM dengan koordinasi Bagian akademik LLDikti
Surabaya dengan cara daring dengan ristekdikti.Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam 12 SOP
dilaksanakan dengan komando dari bagian keuangan dan akademik LLDikti 7 Surabaya

2. Pengorganisasian Pengabdian
Ada dua kegiatan Pengabdian yang diorganisasikan oleh LPPM STIKes Bina Sehat PPNI
Mojokerto:
a.

Pengabdian Pendanaan Internal STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
Kegiatan ini diorganisasikan oleh LPPM Bersama staff dengan penanggung jawab
ketua LPPM. Dilaksanakan dalam 12 tahapan SOP pelaksanaan. Masing-masing
tahapan yang sudah dilalui dapat dilihat laporan pertanggungjawabannya di ruang
kearsipan LPPM.

b.

Pengabdian Pendanaan Eksternal DRPM Melalui http://simlitabmas.ristekdikti.go.id
Kegiatan ini diorganisasikan oleh LPPM dengan koordinasi Bagian akademik LLDikti
Surabaya dengan cara daring dengan ristekdikti.Kegiatan ini juga dilaksanakan dalam 12 SOP
dilaksanakan dengan komando dari bagian keuangan dan akademik LLDikti 7 Surabaya.
Namun sampai dengan tahun ini belum ada satupun proposal pengabdian yang lolos Hibah
Simlitabmas.
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3. Penerbitan Jurnal
Ada dua Jurnal yang dikelola oleh LPPM STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto, yaitu:
a.

Jurnal Keperawatan Bina Sehat http://ejournal.stikes-ppni.ac.id/
Jurnal ini telah diterbitkan secara offline (Cetak) mulai tahun 2010, mempunyai ISSN.
Secara daring OJS 2 tetapi tidak bisa maksimal perannya. Harus banyak sekali
perubahan. Sejak Desember 2018 bermutasi sebagai jurnal abdimas, tetapi secara
formal belum dapat diakui untuk jurnal yang sesuai kriteria publikasi nasional.
Penanggung jawab OJS Anwar Sadad.

b.

International

Journal

Nursing

and

Midwifery

Science

(IJNMS)

http://ijnms.net/index.php/ijnms
Publish pertama Agustus 2017. Sejak pertama publish jurnal ini telah beroperasi secara
daring murni, publish 3 kali dalam setahun pada bulan April, Agustus dan Desember.
Menggunakan OJS 3 dan telah ber ISSN dan E-ISSN. Jurnal ini merupakan rintisan
jurnal internasional sehingga menggunakan Bahasa pengantar Bahasa Inggris pada
seluruh bagian jurnal. Jurnal Manager untuk IJNMS ini ada dua, (1) Amar Akbar (2)
Asef Wildan, terdapat dua Editor, (1) Lasiyati Yuswo Yani (2) Muhammad Zainudin.
Copyeditor (1) Anwar Sadad (2) Eko Bagus Febriari, Reviewer (1) Dr. Indah Lestari
(2) Dr. Noer Saudah (3) Ferry Effendi (4) Joko Gunawan (5) Rian Adi Pamungkas
4. Pengelolaan Websida LPPM http://simlitabmas.stikes-ppni.ac.id
Webside ini memuat semua hal tentang LPPM, mulai dari Profil Lembaga, kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan rekam jejak publikasi
terindeks scoolar, sinta dan scoopus. Admin dan penanggung jawab admin ini adalah
Lasiyati Yuswo Yani
5. Penerbitan Karya Bina Sehat
Penerbit ini memerbitkan semua buku atau modul yang berISBN yang terdaftar di perpus
Nas Indonesia. Mulai berdiri 2017 Sampai dengan saat ini sebanyak 33 judul buku ajar
ataupun modul ajar yang sudah terdaftar ber ISSN. Tidak hanya pengurusan saja, tetapi
juga penerbitan ini mencetak buku dan jurnal yang dihasilkan melalui kegiatan dan
pengabdian di Lingkungan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto. Penaggung jawab admin
dalam penerbitan ini adalah Asef Wildan Munfadlila.
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6. Pelayananan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI)
Sentra KI Mempunyai 2 skup tanggung jawab, (1) Pengurusan Hak Cipta https://ehakcipta.dgip.go.id

(2)

Pengurusan

Hak

Patent,

Merk

Dagang

dan

Industri

https://efiling.dgip.go.id . Mulai berdiri tahun 2018 sampai dengan saat ini sebanyak 23
karya ilmiah yang sudah didaftarkan dan bersertifikat Hak Cipta.penanggung jawab admin
sentra KI ini adalah Muhammad Zainudin. Dan hasil rakernas Sentra KI tahun 2019 di Solo
7. Verifikator Sinta
http://sinta2.ristekdikti.go.id/authorverification

merupakan

sistem

informasi

intuk

melakukan ferifikasi terhadap author di Institusi, selama ini yang memegang tanggung
jawab ferifikator sinta adalah Lasiyati Yuswo Yani
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BAB 4 RENCANA KERJA DAN CAPAIAN KINERJA LPPM TAHUN 2020
1. Penelitian
No
1

Standar
Penelitian
Standar hasil
Penelitian

Uraian Sasaran
Mutu
Hasil dan Luaran
yang dihasilkan oleh
kegiatan penelitian
yang dilaksanakan
oleh dosen bersama
dengan tim dengan
melibatkan
mahaiswa

Parameter Pengukuran
Jumlah kegiatan penelitian dalam 1 tahun

Indikator 2020

Capaian

32
32

68

32

23

32

0

15

2

15

1

Jumlah dosen Sebagai pemakalah
pertemuan ilmiah dari hasil penelitian di
tingkat Internasional
Jumlah Dosen sebagai Pembicara utama
(Keynote Speaker) dari hasil penelitian
di tingkat Lokal
Jumlah Dosen sebagai Pembicara utama
(Keynote Speaker) dari hasil penelitian
di tingkat Nasional

14

0

10

0

5

0

Jumlah Dosen sebagai Pembicara utama
(Keynote Speaker) dari hasil penelitian
di tingkat Internasional

1

0

Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta
Hak Kekayaan Intelektual Patent

20
1
1
32

17
0

Jumlah artikel hasil penelitian terpublish
di Jurnal Internasional
Jumlah artikel hasil penelitian terpublish
di Jurnal Nasional Terakreditasi
Jumlah artikel hasil penelitian terpublish
di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi
Jumlah artikel hasil penelitian terpublish
di Proseding ilmiah
Jumlah dosen Sebagai pemakalah
pertemuan ilmiah dari hasil penelitian di
tingkat Nasional

Hak Kekayaan Intelektual Produk
Buku Ajar Ber ISBN

2

Ket.
Terlampaui
sebagian

0
14

Laporan Pertanggungjawaban (Lpj) Dan Kinerja LPPM 2020

10

2

3

4

5

Standar Isi
Penelitian

Standar
Proses
Penelitian

Standar Penilaian

Standar Peneliti

Kedalaman dan
keluasan materi
penelitian dalam
kaitannya dengan
roadmap penelitian
STIKes maupun
Prodi dan Integrasi
penelitian dalam
proses pembelajaran

Komponen penelitian mulai dari tema,
judul, dan materi penelitian sesuai
dengan roadmap penelitian sejalan
dengan visi misi penelitian
Materi penelitian yang dilakukan
merupakan pengembangan dari
penelitian sebelumnya

dilakukan
sesuai standar

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir

terlampaui

dilakukan
sesuai standar

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir

terlampaui

Materi penelitian mempunyai novelty
yang tinggi dan visible untuk dilakukan

dilakukan
sesuai standar

terlampaui

Materi penelitian menggambarkan
penciri program studi dan dapat
diintegrasikan dalam pembelajaran

dilakukan
sesuai standar

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir

Terdapat Prosedur
mutu penelitian
yang dilaksanakan
secara konsisten dan
dilakukan
pengarsipan dan
laporan sesuai
dengan kebutuhan

Terdapat minimal 12 Prosedur Mutu
minimal adaptasi dari Simlitabmas

tersedia

terlampaui

Pelaksanaan prosedur mutu penelitian
secara konsisten dibuktikan dengan
laporan kegiatan pada setiap tahapannya

dilakukan
konsisten

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir

Tersedia formulir terkait proses
penelitian

tersedia

terlampaui

Standar penilaian
penelitian yang
menilai proposal,
monev, dan laporan
akhir

Terdapat instrumen baku penilaian
penelitian mulai dari proposal sampai
dengan laporan akhir

belum ada

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir

Reviewer internal penelitian bersertifikat
Nasional

Belum ada

1 orang

Dilakukan pemutakhiran instrumen
penilaian sesuai dengan
perkembangannya

belum dilakukan

Belum ada
pemutakhiran

Belum
memenuhi
target
Belum
terlampaui

Pendidikan D3 (Mahasiswa)

Pendidikan S2 (Dosen)

Sesuai pelaporan
PDPT
Sesuai pelaporan
PDPT
65

Pendidikan S3 (Dosen)

8

Jabatan fungsional Asisten Ahli

21

Jabatan Fungsional Lektor

21

Standar minimal
kualifikasi
pendidikan, jabatan
fungsional,peneliti
yang melakukan
penelitian

Pendidikan setara S1 (Mahasiswa)

terlampaui

terlampaui

terlampaui

Terlampaui
sebagian
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Jabatan Fungsional Lektor
6

Standar Sarana
Prasarana

7

Standar
Pengelolaan
Penelitian

8

Standar
pendanaan

Seluruh sarana
prasarana yang
menunjang
penelitian Dosen
dan mahasiswa
Terdapat Lembaga
yang mengatur
perencanaan,
pelaksanaan,
evaluasi,
pengendalian dan
peningkatan kualitas
dan kuantitas mutu
penelitian

Fasilitas yang tersedia di STIKes Bina
Sehat PPNI dapat digunakan dengan baik
dan terjadwal

tersedia

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir

terlampaui

Lembaga pengelola penelitian di tingkat
STIKes

masuk kluster

LPPM Kluster madya

terlampaui

Unit penerbitan buku ber ISBN

ada

Penerbitan Karya Bina
Sehat

terlampaui

Unit publikasi Jurnal

peningkatan
akreditasi

IJNMS terakreditasi
Sinta 4

terlampaui

ada

terlampaui

Standart pendaaan
minimal yang
dialokasikan untuk
menunjang
pelaksanan penlitian
baik dari internal
maupun eksternal

Dana Penelitian Eksternal

peningkatan
skema

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev
dan laporan akhir
1 Hibah PDP

Dana Penelitian Internal

Hibah internal

Rp. 1.642.500.000

terlampaui

Reward Publikasi

dilaksanakan

24 seniai Rp.
32.000.000

terlampaui

Unit pengelola
Intelektual

Sentra

Kekayaan

Sesuai target

2. Pengabdian
No

1

Standar
Pengabdian

Standar hasil
Penelitian

Uraian Sasaran
Mutu

Parameter Pengukuran

Hasil dan Luaran yang
dihasilkan oleh
kegiatan pengabdian
yang dilaksanakan
oleh dosen bersama
dengan tim dengan
melibatkan mahaiswa

Jumlah kegiatan pengabdian dalam 1
tahun
Jumlah artikel hasil pengabdian
terpublish di Jurnal Internasional
Jumlah artikel hasil pengabdian
terpublish di Jurnal Nasional
Terakreditasi
Jumlah artikel hasil pengabdian
terpublish di Jurnal Nasional Tidak
Terakreditasi
Jumlah artikel hasil pengabdian
terpublish diProseding ilmiah

Indikator 2019

Capaian

32

68

32

0

32

2

32

2

15

0

Ket.

Terlampaui
sebagian
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2

3

Standar Isi
pengabdian

Standar Proses
pengabdian

Kedalaman dan
keluasan materi
pengabdian dalam
kaitannya dengan
roadmap penelitian
STIKes maupun Prodi
dan Integrasi
penelitian dalam
proses pembelajaran

Terdapat Prosedur
mutu pengabdian yang
dilaksanakan secara
konsisten dan
dilakukan pengarsipan
dan laporan sesuai
dengan kebutuhan

Jumlah dosen Sebagai pemakalah
pertemuan ilmiah dari hasil pengabdian
di tingkat Nasional
Jumlah dosen Sebagai pemakalah
pertemuan ilmiah dari hasil pengabdian
di tingkat Internasional
Jumlah Dosen sebagai Pembicara utama
(Keynote Speaker) dari hasil
pengabdian di tingkat Lokal

15

0

14

0

10

0

Jumlah Dosen sebagai Pembicara utama
(Keynote Speaker) dari hasil
pengabdian di tingkat Nasional
Jumlah Dosen sebagai Pembicara utama
(Keynote Speaker) dari hasil
pengabdian di tingkat Internasional
Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta

5

0

1

0

20

16

Hak Kekayaan Intelektual Patent
Hak Kekayaan Intelektual Produk
Buku Ajar Ber ISBN

1
1
32

2
0
14

Komponen penelitian mulai dari tema,
judul, dan materi penelitian sesuai
dengan roadmap pengabdiansejalan
dengan visi misi pengabdian
Materi penelitian yang dilakukan
merupakan hilirisasi dari kegiatan
penelitian
Materi pengabdian aplikatif dan
dibutuhkan masyarakat

dilakukan
sesuai standar

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir

terlampaui

dilakukan
sesuai standar

terlampaui

Materi pengabdian menggambarkan
penciri program studi dan dapat
diintegrasikan dalam pembelajaran

dilakukan
sesuai standar

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir

Terdapat minimal 12 Prosedur Mutu
minimal adaptasi dari Simlitabmas

tersedia

terlampaui

Pelaksanaan prosedur mutu pengabdian
secara konsisten dibuktikan dengan
laporan kegiatan pada setiap
tahapannya
Tersedia formulir terkait proses
pengabdian

dilakukan
konsisten

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir

terlampaui

dilakukan
sesuai standar

tersedia

terlampaui

terlampaui

terlampaui
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4

5

Standar
pengabdian

Standar
Pengabdi

6

Standar Sarana
Prasarana

7

Standar
Pengelolaan
Pengabdian

Standar pengabdian
yang menilai proposal,
monev, dan laporan
akhir

Standar minimal
kualifikasi pendidikan,
jabatan
fungsional,peneliti
yang melakukan
pengabdian

Seluruh sarana
prasarana yang
menunjang
pengabdian Dosen dan
mahasiswa
Terdapat Lembaga
yang mengatur
perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian dan
peningkatan kualitas
dan kuantitas mutu
pengabdian

Terdapat instrumen baku penilaian
pengabdian mulai dari proposal sampai
dengan laporan akhir
terdapat dosen bersertifikat reviewer
pengabdian

ada

Dilakukan pemutakhiran instrumen
penilaian sesuai dengan
perkembangannya
Pendidikan S2 (Dosen)

dilakukan

Belum ada
pemutakhiran

Sesuai PDPT

65

Pendidikan S3 (Dosen)

Sesuai PDPT

8

Jabatan fungsional Asisten Ahli

Sesuai PDPT

21

Jabatan Fungsional Lektor

Sesuai PDPT

21

Jabatan Fungsional Lektor

Sesuai PDPT

0

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan
pengabdian
Fasilitas yang tersedia di STIKes Bina
Sehat PPNI dapat digunakan dengan
baik dan terjadwal

Sesuai

Terlibat dalam
pelaksanaan
Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir

Lembaga pengelola
tingkat STIKes

masuk kluster

Kluster penelitian
memuaskan

terlampaui

Unit penerbitan buku ber ISBN

ada

Penerbitan Karya Bina
Sehat

terlampaui

Unit publikasi Jurnal

peningkatan
akreditasi

IJNMS terakreditasi
Sinta 4

terlampaui

ada

terlampaui

Belum sesuai
target

Unit pengelola
Intelektual
8

Standar
pendanaan

Standart pendaaan
minimal yang
dialokasikan untuk
menunjang pelaksanan
pengabdian baik dari
internal maupun
eksternal

pengabdian

Sentra

di

Kekayaan

ada

tersedia

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir
Belum ada

terlampaui

Belum
memenuhi
target
Belum
memenuhi
target
Terlampaui
sebagian

terlampaui

Dana Penelitian Eksternal

peningkatan
skema

Terlaksana sesuai
dengan hasil monev dan
laporan akhir
Belum ada yang lolos
Hibah PKM

Dana Penelitian Internal

Hibah internal

Rp. 2.628.000.000

terlampaui

Reward Publikasi

dilaksanakan

28 seniai Rp.
32.000.000

terlampaui
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3. Analisis Kemampulaksanaan
Kekuatan/Strengths (S)
• Kluster penelitian Madya yang memungkinkan

untuk semua peneliti melekukan

penelitian dengan skema yang lebih tinggi dari Penellitian Dosen Pemula (PDP).
• Kluster pengabdian memuaskan memungkinkan untuk semua kegiatan pengabdian
aplikatif menjawab kebutuhan masyarakat, dan hilirisasi dari kegiatan penelitian.
• Akreditasi Jurnal IJNMS Sinta 4, memungkinkan untuk mewadahi publikasi dosen pada
jurnal terakreditasi Nasional.
• Penerbitan karya bina sehat yang dapat mengcover penerbitan buku ajar ber-ISBN bagi
dosen.
• Sentra KI LPPM STIKes Bina sehat PPNI yang dapat mewadahi sertifikasi Hak Cipta
maupun Hak Patet dari karya ilmiah civitas Akademika.
• Operasional Sinta dalam mewadahi publikasi civitas academika.
• Memiliki staff sejumlah 3 personal yang memungkinkan untuk menyelesaikan program
kerja penelitian dan pengabdian di lingkungan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto.
• Sarana dan prasarana yang tersedia di STIKes Bina Sehat PPNI yang tersedia dan siap
menunjang pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
• Memiliki kerjasama dengan organisasi professi, Lembaga pemerintahan maupun swasta
yang dapat menunjang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kelemahan/Weaknesses (W)
• Adanya senioritas dan conflict of interest
• Adanya peraturan-peraturan pelaksanaan kegiatan yang berbasis kinerja, pemblokiran
anggaran,
• Terlambatnya pencairan dana anggaran kegiatan membuat kegiatan tidak bisa terlaksana
sebagaimana yang direncanakan.
• Beberapa pejabat struktural dan stafnya bertugas rangkap yaitu selain bekerja untuk
melaksanakan kegiatan litbang juga merupakan bagian dari pengelola Satker,
disebabkan kekurangan SDM.
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Peluang/Opportunity (O)
• LPPM saat ini menjadi Lembaga yang mengorganisir semua kegiatan penelitian dan
pengabdian yang dilaksanakan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto
• Adanya kemitraan dengan berbagai pihak yang terjalin sangat baik
• Banyaknya permintaan kerja sama menjadi penunjang kegiatan litbang, advis teknik,
sosialisasi dan penyebaran penggunaan hasil litbang.

Ancaman/Threats (T)
•

Support dana yang belum dapat mengcover kegiatan secara tepat waktu sesuai
perencanaan.

•

Tingginya Kompetisi antar perguruan tinggi saat ini dalam persaingan perolehan hibah
eksternal.

•

Terbatasnya anggaran LPPM yang hanya dapat mengelola 3% dana untuk program
pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian yang diorganisir LPPM.
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BAB 5 TINDAK LANJUT PENGEMBANGAN LPPM
Tindak lanjut yang diusulkan terhadap kondisi saat ini LPPM guna meningkatkan capaian
kinerja penelitian dan pengabdian di lingkungan STIKes Bina Sehat PPNI Mojokerto,
disusun atas dasar standar mutu internal penelitian dan pengabdian masyarakat adalah
sebagai berikut:

1. Penelitian
No

Standar Penelitian

1

Luaran yang
dihasilkan dalam 1
tahun terakhir belum
sepenuhnya
memenuhi target
yang direncanakan

2

Standar Isi penelitian

3

Standar Proses
penelitian

Analisis
Ketercapaian
Dosen
belum
sepenuhnya
termotivasi
dalam
melakukan penelitian

Faktor Pendukung

Faktor Penghambat

RTL

Tersedianya sentra KI
LPPM

motivasi dosen dalam
melakukan publikasi
tingkat internasional
belum optimal

Dosen
belum
sepenuhnya
mempublikasikan
hasil penelitian di
tingkat internasional
Belum ada Dosen
yang menghasilkan
luaran penelitian
dalam bentuk patent

Tersedianya
unit
Penerbit Karya Bina
Sehat

Kesibukan internal
Dosen

LPPM memfasilitasi
sosialisasi
jurnaljurnal sinta yang
dapat dimasuki untuk
publikasi
LPPM memfasilitasi
pelatihan penulisan
artikel
jurnal
Nasional
dan
Internasional
LPPM melalui Sentra
KI
memfasilitasi
pendaftaran
Hak
Cipta dan Patent

Penelitian yang
dilakukan oleh dosen
sudah sesaui dengan
roadmap penelitian
dan dapat
diintegrasikan dalam
pembelajaran
Proses penelitian
telah dilaksanakan
sebagaimana
prosedur mutu yang
ditetapkan

Tersedianya IJNMS
sebagai
publisher
internal
jurnal
Nasional terakreditasi
sinta 4
Tim MoU yang siap
sedia memfasilitasi
kerjasama
dalam
bidang penelitian
tersedianya panduan
penulisan tugas akhir
mahasiswa
Tersedianya
pedoman penelitian
bagi Dosen

Roadmap penelitian
dosen belum
sepenuhnya terarah
pada tema sentral
perorangan

Semua berkas
pelaksanaan
terlaporkan

Tidak ditemukan
penghambat

LPPM melalui Karya
Bina Sehat peers
memfasilitasi
penerbitan buku
berISBN
LPPM bersama prodi
melalui monev
melaksanakan
penertiban
pelaksanaan roadmap

LPPM harus menjaga
konsistensi proses
penelitian yang
diorganisasikan
LPPM sedianya bisa
merencanakan
lampauan tambahan
sebagai
pengembangan
penelitian
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4

Standar penilaian
peneliti

Instrumen penilaian
penelitian yang
digunakan adalah
adaptasi dari
instrumen penilaian
DRPM

Tersedia instrumen
penilaian penelitian

Tidak ditemukan
penghambat

5

Standar Peneliti

Kualifikasi peneliti
sesuai dengan
standar yang
ditetapkan

Dosen terlapor sesuai
PDPT

Tidak ditemukan
penghambat

6

Standar Sarana
Prasarana

Sarana dan prasarana
tersedia dan dapat
digunakan dengan
baik

Tersedia sarana dan
prasarana penunjang
kegiatan penelitian

Tidak ditemukan
penghambat

7

Standar Pengelolaan
Pengabdian

Peningkatan
kapasitas lembaga
penelitian

LPPM kluster Madya

Tidak ditemukan
penghambat

Standar pendanaan

Pendanaan eksternal
masih terbatas

Hibah Eksternal
DRPM

8

IJNMS akreditasi
Sinta 4
Penerbitan karya
bina Sehat
Pelayanan Sentra KI

Hibah Internal
Reward Publikasi

Motivasi dalam
menjaring
pendanaan eksternal
belum optimal

LPPM bersama
prodi, LPM dan
reviewer menelitian
melaksanakan
pemutakhiran
instrumen untuk
memformulasikan
pengembangan
penelitian institusi
Bekerja sama dengan
bagian SDM dalam
peningkatan
kapasitas peneliti
melalui peningkatan
pendidikan, Klinik
Proposal, Workshop
penelitian dan
keahlian
Bekerja sama dengan
bagian Administrasi
Umum dan pihat lain
dalam pelayanan
sarana dan prasana
penunjang penelitian
Konsistensi kinerja
dan performa
pengelola

LPPM update
informasi melalui
paguyuban LPPM
wilayah
Peningkatan alokasi
dana penelitian dan
Reward dari internal
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2. Pengabdian
No
1

2

Standar pengabdian
Standar Hasil
pengabdian

Standar Isi
pengabdian

Analisis
Ketercapaian
Dosen
belum
sepenuhnya
termotivasi dalam
melakukan
pengabdian
Dosen
belum
sepenuhnya
mempublikasikan
hasil pengabdian di
tingkat internasional
Belum ada Dosen
yang menghasilkan
luaran pengabdian
dalam bentuk patent

Faktor Pendukung
Tersedianya sentra KI
LPPM

Tersedianya
unit
Penerbit Karya Bina
Sehat

Faktor
Penghambat
motivasi
dosen
dalam melakukan
publikasi
tingkat
internasional belum
optimal
Kesibukan internal
Dosen

Tersedianya IJNMS
sebagai
publisher
internal
jurnal
Nasional terakreditasi
sinta 4
Tim MoU yang siap
sedia
memfasilitasi
kerjasama
dalam
bidang pengabdian

pengabdian yang
dilakukan oleh
dosen sudah sesaui
dengan roadmap
pengabdian dan
dapat diintegrasikan
dalam pembelajaran

tersedianya panduan
penulisan tugas akhir
mahasiswa
Tersedianya pedoman
pengabdian bagi
Dosen

RTL
LPPM memfasilitasi
sosialisasi
jurnaljurnal sinta yang dapat
dimasuki
untuk
publikasi
LPPM memfasilitasi
pelatihan
penulisan
artikel jurnal Nasional
dan Internasional
LPPM melalui Sentra
KI
memfasilitasi
pendaftaran Hak Cipta
dan Patent

Roadmap
pengabdian dosen
belum sepenuhnya
terarah pada tema
sentral perorangan
dan belum
sepenuhnya
hilirisasi dari
penelitian

3

Standar Proses
pengabdian

Proses pengabdian
telah dilaksanakan
sebagaimana
prosedur mutu yang
ditetapkan

Semua berkas
pelaksanaan
terlaporkan

Tidak ditemukan
penghambat

4

Standar penilaian
peneliti

Instrumen penilaian
pengabdian yang
digunakan adalah
adaptasi dari
instrumen penilaian
DRPM

Tersedia instrumen
penilaian pengabdian

Tidak ditemukan
penghambat

5

Standar Pengabdi

Kualifikasi peneliti
sesuai dengan
standar yang
ditetapkan

Dosen terlapor sesuai
PDPT

Tidak ditemukan
penghambat

LPPM melalui Karya
Bina Sehat peers
memfasilitasi
penerbitan buku
berISBN
LPPM bersama prodi
melalui monev
melaksanakan
penertiban
pelaksanaan roadmap

LPPM harus menjaga
konsistensi proses
pengabdian yang
diorganisasikan
LPPM sedianya bisa
merencanakan
lampauan tambahan
sebagai
pengembangan
pengabdian
LPPM bersama prodi,
LPM dan reviewer
menelitian
melaksanakan
pemutakhiran
instrumen untuk
memformulasikan
pengembangan
pengabdian institusi
Bekerja sama dengan
bagian SDM dalam
peningkatan kapasitas
peneliti melalui
peningkatan
pendidikan, Klinik
Proposal, Workshop
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pengabdian dan
keahlian

6

Standar Sarana
Prasarana

Sarana dan
prasarana tersedia
dan dapat
digunakan dengan
baik

Tersedia sarana dan
prasarana penunjang
kegiatan pengabdian

Tidak ditemukan
penghambat

7

Standar Pengelolaan
Pengabdian

Peningkatan
kapasitas lembaga
pengabdian

LPPM kluster Madya

Tidak ditemukan
penghambat

Standar pendanaan

Pendanaan
eksternal masih
terbatas

Hibah Eksternal
DRPM

8

IJNMS akreditasi
Sinta 4
Penerbitan karya bina
Sehat
Pelayanan Sentra KI

Hibah Internal
Reward Publikasi

Motivasi dalam
menjaring
pendanaan eksternal
belum optimal

Bekerja sama dengan
bagian Administrasi
Umum dan pihat lain
dalam pelayanan
sarana dan prasana
penunjang pengabdian
Konsistensi kinerja
dan performa
pengelola

LPPM update
informasi melalui
paguyuban LPPM
wilayah
Peningkatan alokasi
dana pengabdian dan
Reward dari internal
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