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  RENCANA STRATEGIS PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN MASYARAKAT  

STIKES PANRITA HUSADA BULUKUMBA 

TAHUN 2020-2025 
 

A. LATAR BELAKANG 

Secara umum dapat dipahami bahwa Rencana Strategis (Renstra) 

dijadikan sebagai panduan mengenai apa yan menjadi cita – cita bersama, 

bagaimana mencapai cita-cita tersebut, serta apa yang dipakai sebagai tolak 

ukur keberhasilan dari upaya merealisasikan hal tersebut. dalam memilih 

strategi dan menentukan indikator keberhasilan, Sekolah Tinggi Ilmu 

Kesehatan (STIKES) Panrita Husada Bulukumba perlu mempertimbangkan 

dengan cermat, nilai dasar, kondisi internal dan eksternal, dan sebagainya. 

Renstra ini disusun dalam rangka meningkatkan peran Stikes Panrita Husada 

Bulukumba dari posisi biasa menjadi Exelent (unggul) pada tahun 2030 

khususnya bidang penelitian dan pengabdian masyarakat . 

Stikes Panrita Husada Bulukumba mempunyai kewajiban utama sebagai 

Perguruan tinggi yaitu harus menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Setiap Dosen juga dituntut untuk melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian) secara 

professional, sistematis dan penuh tanggungjawab untuk melayani kebutuhan 

masyarakat. 

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Stikes 

Panrita Husada Bulukumba dipercayakan pengelolaannya  kepada  Unit 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) Stikes Panrita Husada 

Bulukumba  yang  bertugas  untuk  mengarahkan, mengkoordinasikan, 

melaksanakan, dan mengadministrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian   

kepada   masyarakat   sehingga   diharapkan   kedua   dharma   tersebut   

dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara 

individual maupun kelompok. Berbagai penelitian telah banyak dilakukan 

oleh dosen peneliti tetapi masih bersifat parsial dan sporadis, sehingga 

dibutuhkan upaya untuk memadukan agar penyelesaian masalah strategis 

yang bersifat nasional menjadi lebih fokus, lebih komprehensif, dengan cara 
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yang lebih efisien, baik dari segi sumber daya manusia dan waktu  maupun 

sumber daya lainnya. 

Salah satu upaya sebagaimana uraian di atas, UPPM Stikes Panrita 

Husada Bulukumba telah mengakomodasi dan memfasilitasi beberapa 

program penelitian eksternal melalui hibah dari Simlitabmas Dikti, 

Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Pemda dan Industri, 

maupun penelitian mandiri. Disamping itu, Stikes Panrita Husada Bulukumba 

menyelenggarakan hibah penelitian  Panrita serta pendanaan publikasi 

ilmiah melalui seminar, lokakarya dan jurnal ilmiah. Melalui program ini 

diharapkan dapat mendorong lahirnya penelit i dan menciptakan budaya 

menelit i yang memberikan implikasi pada kemajuan Stikes Panrita Husada 

Bulukumba dan masyarakat agar berdaya saing dalam menghadapi era global 

Terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat, Unit Pengabdian kepada 

Masyarakat (Pengabmas) selaku Unit pengelola kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat berfungsi memfasilitasi kegiatan pengabdian Dosen terutama 

mendiseminasi hasil penelitian dosen yang dapat dikembangkan dan digunakan 

untuk kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Oleh karena itu proses 

usulan kegiatan pengabdian haruslah dilakukan secara terarah, professional dengan 

menerapkan prinsip akuntabel, transparan dan mengacu kepada sistem penjaminan 

mutu pengabdian. 

Kegiatan  Pengabdian  diharapkan  merupakan  kegiatan  pengabdian  baik  

dari hasil-hasil penelitian maupun konsep yang diarahkan untuk memecahkan 

berbagai permasalahan  di  masyarakat,  khususnya  di  bidang  kesehatan.  Dalam  

kaitan  ini, Direktur Stikes Panrita Husada Bulukumba memberikan arahan agar skim 

pengabdian ini diarahkan kepada masyarakat di Desa-Desa Binaan baik ditingkat 

prodi dan Binaan Stikes Panrita Husada Bulukumba. 

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka untuk mencapai tujuan dan 

memenuhi standar, diperlukan adanya regulasi berupa pedoman pelaksanaan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola, 

dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

Pedoman ini juga akan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi 

tenaga kesehatan dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. 

Dalam lima tahun kedepan, Stikes Panrita Husada Bulukumba 

diharapkan mampu menempatkan dirinya sebagai bagian dari kelompok 
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Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bersaing di Indonesia Kawasan Timur, 

bahkan mampu menempatkan diri sesuai permintaan pasar global di bidang 

pelayanan keperawatan, kebidanan dan analis kesehatan khususnya dalam 

bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. 

B. PERMASALAHAN STRATEGIS 

Hal utama yang menjadi bagian penting dalam system pendidikan di 

perguruan tinggi adalah pengembangan organisasi. Hal ini sangat berpengaruh 

kuat terhadap pencapaian tujuan perguruan tinggi. Pengembangan organisasi 

yang dimaksud menyangkut pendanaan, proses pembelajaran dan 

pertumbuhan. 

Dalam rangka pengembangan organisasi, perguruan tinggi hendaknya 

mengoptimalkan layanan pendidikan dengan potensi sumber daya yang ada 

sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal. 

Terdapat enam bidang kebijakan dasar Perguruan Tinggi yang salah 

satunya Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

Penetapan sasaran dan strategis pencapaian visi dan misi Stikes Panrita 

Husada Bulukumba dibagi menjadi 3 tahapan yaitu : 

1. Tahapan pencapaian jangka pendek tahun 2016-2020 (5 tahun pertama) 

2. Tahapan pencapaian jangka menengah tahun 2021-2025 (5 tahun kedua) 

3. Tahapan pencapaian jangka panjang tahun 2026-2030 (5 tahun ketiga) 

Tahapan pencapaian jangka pendek secara teknik berdasarkan 

permasalahan yang ada di Stikes Panrita Husada khususya dalam bidang 

penelitian dan pengabdian masayarakat difokuskan pada : 

1. Penelitian  

a. Adanya roadmap penelitian yang mendukung ketercapaian visi-misi 

b. Peningkatan jumlah dosen yang melakukan penelitian minimal sekali setahun 

c. Peningkatan jumlah dosen yang melakukan publikasi nasional 

d. Peningkatan jumlah dosen yang melakukan publikasi penelitian secara 

internasional 

e. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 

2. Pengabdian kepada Masyarakat 

a. Adanya roadmap pengabdian kepada masyarakat 
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b. Peningkatan dosen yang melakukan pengabdian masyarakat minimal dua kali 

dalam setahun 

c. Adanya pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

 

C. VISI, MISI, TUJUAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN VISI MISI 

BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKES 

PANRITA HUSADA BULUKUMBA 

1. Visi bidang penelitian dan pengbdian masyarakat Stikes adalah “Menjadi 

Lembaga riset terkemuka yang memiliki komitmen tinggi terhadap 

keunggulan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang 

home care, kebidanan komunitas dan apusan darah tepi berlandaskan nilai-

nilai agama yang religius pada tahun 2030 “ 

Dengan ditetapkannya visi Stikes yang akan menyelenggarakan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas, inovatif-religius 

dalam bidang keperawatan dan kebidanan serta analis kesehatan, maka 

menjadi tantangan bagi cicitas akademik untuk menata dan merancang 

strategi dalam visi tersebut, maka dari itu desain studi, mekanisme 

organisasi akademi, fasilitas utama dan pendukung proses penelitian dan 

penyiapan tenaga staf dan dosen sesuai kompetensinya. Sehingga renstra 

ini disusun untuk mempersiapkan langkah – langkah strategi dalam 

mencapai visi tersebut. Tentunya pencapaian dari visi tersebut akan 

melihat dari kondisi sumber daya dan infrastruktur yang sudah ada 

sekarang agar strategi pencapaian menjadi lebih realistis. 

2. Misi Penelitian dan pengabdian masyarakat Stikes Panrita Husada 

Bulukumba 

Visi Penelitian dan pengabdian masyarakat Stikes Panrita Husada 

Bulukumba yang telah ditetapkan diatas, akan dicapai bila 

diimplementasikan dalam bentuk misi dan hal itu harus dilakukan agar 

tujuan organisasi dapat terwujud dan berhasil dengan baik. Stikes Panrita 

Husada Bulukumba menetapkan Misi sebagai berikut : 

a) Menghasilkan karya Ilmiah dan karya inovatif yang bermanfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat. 
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b) Meningkatkan daya sain dosen dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional 

c) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

d) Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

e) Membangun dan meningkatkan kemitraan riset antar instansi terkait 

f) Membangun system informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

g) Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran 

3. Tujuan    

     Tujuan LPPM Stikes Panrita Husada Bulukumba terdiri dari : 

a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

b) Meningkatnya kemampuan dosen dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan internasional 

c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama LPPM dengan 

Stakeholder 

d) Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

berorientasi produk (fisik atau non fisik) dan/ atau perolehan Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) 

e) Terdesiminasinya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

oleh Stakeholder 

f) Terbangunnya system informasi hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

g) Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat untuk pengembangan proses pembelajaran 

h) Meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat  dalam kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
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4. Sasaran 

a) Meningkatkan hasil karya ilmiah dan karya inovatif dosen yang 

bermanfaat bagi ksejahteraan masyarakat 

b) Memotivasi dan meningkatkan daya sain dosen dalam kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional dan 

Internasional 

c) Memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

d) Meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

e) Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah 

f) Meningkatkan jumlah Hak Atas Kekayaan intelektual (HAKI)  

g) Meningkatkan jumlah buku ajar 

h) Meningkatkan jumlah dana kerjasama  penelitian 
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D. STRATEGI PENCAPAIAN TAHUN 2020-2025 

a. Bidang Penelitian (Tahun 2020 – Tahun 2025) 
 

No 
Kompetensi 

sasaran strategis 
Indikator kinerja utama 

Target Tahunan  
Strategi pencapaian 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Menyusun Road 

Map Penelitian 

untuk memenuhi 

Visi Institusi dan 

Program Studi 

Terdapat roadmap penelitian 

setiap program studi 

ada ada ada ada ada ada a. Melakukan pertemuan 

minimal sekali dalam 

sw/semester dengan 

dosen per departemen 

untuk menyusun road 

map penelitian 

2. Mengoptimalkan 

seluruh  tenaga 

pendidik/dosen 

dalam kegiatan 

penelitian 

memfasilitasi  tenaga 

pendidik/dosen dalam 

kegiatan penelitian 

75% 75% 85% 85% 90% 90% a. menyiapkan dana penelitian 

dari stikes panrita husada 
bulukumba 

b. melakukan kerja sama 

dengan badan penelitian dan 
pengembangan kabupaten 

Bulukumba 

c. melakukan pelatihan 
penulisan karya tulis ilmiah 

d. melakukan pelatihan analisis 

data 

e. pelatihan penulisan jurnal 

internasional  

3. Peningkatan  

jumlah dan mutu 
penelitian 

peningkatan jumlah dosen yang 

melakukan penelitian minimal 
sekali setahun 

75% 75% 85% 85% 90% 90% 

4. Peningkatan jumlah 

penelitian yang 
terpublikasi secara 

peningkatan jumlah dosen yang 

melakukan publikasi penelitian 

75% 75% 85% 85% 90% 90% 1. mengikuti hibah penelitian 

yang dilaksanakan oleh 
kemenristekdikti 
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nasional secara nasional 2. mengikutsertakan hasil-hasil 

penelitian pada kegiatan 

konferensi berskala nasional 
sesuai kelompok bidang 

ilmu 

5. Peningkatan jumlah 
penelitian yang 

terpublikasi 
internasional  

peningkatan jumlah dosen yang 
melakukan publikasi penelitian 
secara internasional  

75% 75% 85% 85% 90% 90% a. mengikuti hibah penelitian 
yang dilaksanakan oleh 

kemenristekdikti 

b. mengikutsertakan hasil-hasil 

penelitian pada kegiatan 
konferensi berskala 

internasional sesuai 

kelompok bidang ilmu 
 

6. Meningkatkan 

kerjasama 
penelitian 

Dosen melakukan kerjasama 
penelitian dengan pihak lain 

2 
penelitia
n 

2 

penelit
ian 

3 

penelit
ian 

4 

penelit
ian 

5 

penelit
ian 

5 

penelit
ian 

a. membangun networking dan 

MoU dengan pihak lain 
b. memberi insentif bagi dosen 

yang melakukan penelitian 

dengan pihak lain di Stikes 
PHB 

 

7 Peningkatan 

penelitian dengan 
pelibatan 
mahasiswa 

Dosen melakukan penelitian 
payung dengan mahasiswa 

2 

penelit
ian 

2 

penelit
ian 

3 

penelit
ian 

4 

penelit
ian 

5 

penelit
ian 

5 

penelit
ian 

a. pelatihan penulisan karya 

ilmiah bagi mahasiswa 
b. pelatihan penulisan jurnal 

bagi mahasiswa 
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b. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat  (Tahun 2020 – Tahun 2025) 
 

No 
Kompetensi 

sasaran strategis 
Indikator kinerja utama 

Target Tahunan  

Strategi pencapaian 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Menyusun Road 

Map Pengabdian 
Kepada Masyarakat 

untuk memenuhi 

Visi Institusi dan 
Program Studi 

Terdapat roadmap Pengabdian 

Kepada Masyarakat setiap 
program studi 

ada ada ada ada ada ada a. Melakukan pertemuan 

minimal sekali dalam 
sw/semester dengan dosen per 

departemen untuk menyusun 
road map penelitian 

2. Peningkatan jumlah 

dan mutu 
pengabdian 
masyarakat 

peningkatan dosen yang 

melakukan pengabdian 
masyarakat minimal dua kali 
dalam setahun 

75% 75% 85% 85% 90% 90% 1. menyiapkan dana pengabdian 

masyarakat 
2. melakukan pengabdian 

masyarakat 2 kali dalam 

setahun 
3. ikut serta dalam hibah 

pengabdian masyarakat yang 

diselenggarakan oleh 

kemenristekdikti 
4. melakukan pelatihan 

pengabdian masyarakat 

3. Meningkatkan 
kerjasama 

Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Dosen melakukan kerjasama 
Pengabdian Kepada 

Masyarakat dengan pihak lain 
(desa binan) 

75% 75% 85% 85% 90% 90% a. membangun networking dan 
MoU dengan pihak lain 

b. memberi insentif bagi dosen 

yang melakukan penelitian 

dengan pihak lain di Stikes 
PHB 
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4 Peningkatan 

penelitian dengan 

Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
mahasiswa 

Dosen melakukan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dengan 
melibatkan mahasiswa 

75% 75% 85% 85% 90% 90% a. pelatihan penulisan karya 

ilmiah bagi mahasiswa 

b. pelatihan penulisan jurnal 
bagi mahasiswa 
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E. STRATEGI PENCAPAIAN JANGKA MENENGAH (TAHUN 2020-

2025) DAN JANGKA PANJANG (TAHUN 2026 – 2030) 

BIDANG PENELITIAN 

No Rencana Strategis Strategis Pencapaian 

1. Menyusun roadmap penelitian yang 
sejalan dengan visi misi Stikes Panrita 

1. Melakukan pertemuan dengan dosen per 
departemen untu menyusun roadmap penelitian 

2. Mementukan roadmap unggulan Stikes PHB 

 

2. Mengoptimalkan tenaga dosen dalam 

kegiatan penelitian 

1. Menyiapkan hibah penelitian, baik hibah dari 

Stikes PHB maupun dari Kemenristekdikti 

2. Pelatihan penulisan jurnal nasional dan 

internasional baik dosen dan mahasiswa 
3. Melakukan kerjasama dengan phak-pihak yang 

terkait 

4. Mengikuti seminar dan pelatihan baik dosen dan 
mahasiswa 

5. Mengikuti hibah penelitian 

 

3 Meningkatkan penelitian dosen yang 

terpublikasi secara nasional dan 
internasional 

4. Meningkatkan penelitian dengan 

pelibatan mahasiswa 

                                  BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No Rencana Strategis Strategis Pencapaian 

1. Menyusun Road Map Pengabdian 

Kepada Masyarakat untuk memenuhi 

Visi Institusi dan Program Studi 

Melakukan pertemuan minimal sekali dalam 

sw/semester dengan dosen per departemen untuk 

menyusun road map penelitian 

2. Peningkatan jumlah dan mutu 

pengabdian masyarakat 

1. menyiapkan dana pengabdian masyarakat 

2. melakukan pengabdian masyarakat 2 kali dalam 

setahun 
3. ikut serta dalam hibah pengabdian masyarakat 

yang diselenggarakan oleh kemenristekdikti 

4. melakukan pelatihan pengabdian masyarakat 

 

3. Meningkatkan kerjasama Pengabdian 

Kepada Masyarakat dengan pihak lain 

(desa binaan) dengan melibatkan 
mahasiswa di setiap kegiatan 

pengabmas 

1. membangun networking dan MoU dengan pihak 

lain 

2. memberi insentif bagi dosen yang melakukan 
penelitian dengan pihak lain di Stikes PHB 

 

4. Peningkatan penelitian dengan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 
mahasiswa 

1. pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa 

2. pelatihan penulisan jurnal bagi mahasiswa 

Bulukumba,        Januari 2020 

Mengetahui,   

Ketua Stikes     Ketua LPPM 

  

Dr. Muriyati, S.Kep. M.Kes   Safruddin, S.Kep, Ns, M.Kes 

 


