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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya (Stikes 

Hang Tuah Surabaya) tidak hanya diarahkan untuk memberikan kontribusi pada 

perkembangan IPTEK, namun juga diharapkan dapat membawa manfaat bagi 

kesejahteraan masyarakat. Banyak penelitian dari dosen-dosen Stikes Hang Tuah 

Surabaya saat ini yang menghasilkan suatu produk, akan tetapi tidak 

dikembangkan pemanfaatannya bagi masyarakat, sehingga akhirnya banyak hasil 

karya penelitian yang hanya tersimpan di prodi dan dibiarkan begitu saja, padahal 

transfer tekhnologi hasil penelitian kepada masyarakat sangatlah diperlukan 

sebagai wujud kepedulian Stikes Hang Tuah Surabaya dalam rangka untuk 

meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. 

Oleh sebab itu, Rencana Induk Penelitian (RIP) 2013-2017 perlu disusun 

untuk memberikan arahan bagi pusat studi dan juga seluruh sivitas akademika 

dalam melakukan penelian sehingga berguna bagi pemberdayaan masyarakat dan 

juga pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan kesehatan. Diharapkan 

dengan fokus penelitian unggulan yang dijabarkan dalam RIP ini, Stikes Hang 

Tuah Surabaya juga dapat memberikan peran dalam meningkatkan daya saing dan 

kesehatan bangsa, sehingga pada akhirnya dapat mengangkat kualitas hidup dan 

kesejahteraan bangsa. 
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SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG FOKUS PENELITIAN 

 

 



 

BAB1 

PENDAHULUAN 

 

1.2 Tujuan 

Di dalam agenda riset Nasional 2006-2009 telah ditetapkan visi IPTEK 2025 

adalah “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang 

berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah 

Surabaya (Stikes Hang Tuah Surabaya) sebagai bagian dari dunia Perguruan 

Tinggi di Indonesia juga telah menetapkan sebuah visi, yaitu menjadi Sekolah 

Tinggi Ilmu Kesehatan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berkarakter 

budaya disiplin, berwawasan kelautan, dan berperan aktif dalam pembangunan 

bangsa melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam 

rangka untuk ikut membentuk kesejahteraan bangsa yang beradab dan 

berkelanjutan. 

Jati diri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

Stikes Hang Tuah Surabaya tidak lepas dari Visi dan Misi Stikes Hang Tuah 

Surabaya. Untuk mencapai Visi Stikes Hang Tuah Surabaya, telah ditetapkan Misi 

Stikes Hang Tuah Surabaya dibidang penelitian yaitu melakukan pengembangan 

dan penyebarluasan ilmu pengetahuan teknologi humaniora, melalui penelitian 

penelitian kesehatan dan peningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat 

serta kemanusiaan melalui pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan 

kemampuan masyarakat. 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya ini 

didasarkan pada RENSTRA Stikes Hang Tuah Surabaya 2013-2017, Kebijakan 

Senat Stikes Hang Tuah Surabaya yang dituangkan dalam SK Ketua Stikes Hang 

Tuah Surabaya tentang Fokus Penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya, Kebijakan 

Senat Stikes Hang Tuah Surabaya tentang Kebijakan Mutu Akademik, Standar 

Mutu Akademik, dan Peraturan Akademik - bab Penelitian dan Pengabdian, 

termasuk di dalamnya mengatur tentang definisi penelitian, etika dan norma 

penelitian serta Indikator Mutu Penelitian yang dipergunakan untuk memantau 

keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. 

 

 
1 



2 

 

              

     Renstra Stikes 

Hang Tuah 

     

       

  

  
     

2012 - 2016 

    

       

  

  
           

       

    

  

         

             

             

             

     Kebijakan 

Penelitian 

      

 Visi Nasional 

IPTEK 2025 

       

   
Stikes Hang 

Tuah Surabaya 

  

 

  

         

           
              

              

 Prioritas 

Pembangunan 

          

            

 Nasional            

              

             

              

              

              

              

 Arah   Prioritas    

Kerangka 

Kebijakan   

              

              

              

 Pendekatan secara   Fokus 

Penelitian 

  

3 

Tipe 

Penelitian 

  

 

Multidisiplin 

      

   1. 

Perkembangan 

IPTEK 

  

1

. Fundamental 

  

         

     

2. 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

pesisir   

2

. Madya    

     

3. Wawasan 

kelautan   

3

. Unggulan   

         

 

  

           

              

              

Gambar 1. Dasar Pemikiran Fokus Penelitian Unggulan Stikes 

Hang Tuah 

 

 

 



3 

 

Tujuan dari dibuatnya Rencana Induk Penelitian ini adalah: 

a. Memastikan arah penelitian di Stikes Hang Tuah Surabaya sesuai 

dengan prioritas riset nasional dan arah peningkatan kesehatan. 

b. Menjamin pengembangan unggulan Stikes Hang Tuah Surabaya sesuai 

dengan Visi dan Misi, rencana strategis yang ada serta peta kepakaran 

dan fasilitas yang tersedia di Stikes Hang Tuah Surabaya. 

c. Meningkatkan kualitas penelitian dan  publikasi, kualitas manajemen 

dan sistem pengendalian mutu, serta perencanaan sumber daya. 

1.3 Landasan Dan Pertimbangan Penetapan Fokus Penelitian 

 

Yang menjadi landasan dari penetapan Penelitian Unggulan ini adalah 

Renstra Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2012-2016 yang menetapkan prioritas 

pengembangan di bidang penelitian yaitu untuk meningkatkan keunggulan dan 

kepakaran dosen untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan yang 

berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kualitas, kuantitas dan angka 

partisipasi dosen dalam penelitian. 

Dan yang menjadi pertimbangan adalah: 

a. Kekuatan/keunggulan Stikes Hang Tuah Surabaya 

b. Agenda Riset Nasional, Kebijakan Dikti di bidang penelitian, 

Masterplan Perkembangan Perluasan  

c. Masalah/tantangan nasional/global 

d. Perkembangan ilmu ke depan 

e. Implikasi pada peningkatan kesehatan bangsa 

1.4 Kriteria Fokus Penelitian 

 

Yang menjadi kriteria dalam penetapan Penelitian Unggulan ini adalah: 

a. Merupakan kekuatan (strength) Stikes Hang Tuah Surabaya, baik dalam 

hal SDM maupun infrastruktur 

b. Kekuatan, teknologi dan issue masa depan 

c. Issue internasional seperti lingkungan (climate change), green energy, 

dan sebagainya 
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d. Ilmu dan teknologi yang dapat meningkatkan daya saing dan martabat 

bangsa. 

e. Ilmu yang dapat membantu penyelesaian masalah bangsa 

1.5 Standar Penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Standar penelitian merupakan “alat ukur” dan kualitas suatu penelitian. 

Standar penelitian menjadi sangat penting di dalam lembaga-lembaga 

berkualitas tinggi yang menjadikan penelitian sebagai salah satu aktivitas 

utamanya. Oleh karena itu sejalan dengan keinginan Stikes Hang Tuah Surabaya 

untuk menjadi sebuah instansi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

berkarakter budaya disiplin, berwawasan kelautan, dan berperan aktif dalam 

pembangunan bangsa, maka standar penelitian ini perlu didefinisikan dengan 

jelas. Standar penelitian meliputi antara lain tentang standar kualitas fasilitas, 

kualitas pelaksana (track record), proses dan hasil penelitian serta dampak yang 

ditimbulkan.  

Publikasi adalah keharusan, kecuali penelitian berorientasi HKI. Publikasi 

dalam jurnal internasional yang terindex oleh SCOPUS/Thomson ISI adalah 

merupakan prioritas. Untuk pengembangan teknologi tepat guna, penerimaan 

(acceptance) masyarakat adalah yang diutamakan. Perumusan standar umum 

dan khusus yang disepakati bersama oleh semua komunitas Stikes Hang Tuah 

dan berbagai kepakaran perlu dilakukan. 

1.6 Pembiayaan Penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Penelitian di Stikes Hang Tuah dibiayai melalui berbagai program 

penelitian yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

Kementerian Riset dan Teknologi, lembaga-lembaga nasional/internasional yang 

menjalin kerjasama dengan Stikes Hang Tuah dan/atau membuka peluang bagi 

dosen Stikes Hang Tuah mengajukan dana penelitian ke sumber dana eksternal, 

serta Stikes Hang Tuah sendiri. Untuk pendanaan dari sumber di luar Stikes 

Hang Tuah, Stikes Hang Tuah secara aktif mendorong para dosen untuk 

mengajukan proposal-proposal penelitian, dan secara proaktif membuka dan 

membangun jaringan kerjasama dengan institusi mitra, baik nasional maupun 
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internasional, pemerintah, industri maupun institusi lainnya. Stikes Hang Tuah 

sendiri menganggarkan sebagian dana untuk membiayai penelitian, 

pengembangan infrastruktur serta peningkatan kapasitas peneliti. 

1.6 Penelitian Unggulan Stikes Hang Tuah Surabaya 

 

Bidang-bidang yang ditetapkan sebagai fokus penelitian Stikes Hang Tuah 

Surabaya dalam kurun waktu 2012-2016 adalah: 

1. Perkembangan IPTEK 

2. Kesejahteraan masyarakat pesisir 

3. Wawasan kelautan 

1.6.1. Fokus Penelitian Perkembangan IPTEK 

Untuk mengembangkan ilmu dari berbagai pengetahuan yang telah ada , 

serta adanya fakta dan temuan-temuan baru sehingga dapat disusun sebuah teori, 

konsep, hukum, kaidah atau metodologi baru yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah yang ada. Penelitian sangat erat hubungannya dengan 

perkembangan IPTEK, dikarenakan dalam perkembangan IPTEK di butuhkan 

proses yang membutuhkan data atau fakta yang mendukung. 

Tuntutan terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) saat ini semakin mengemuka. IPTEK dituntut mampu mencari 

berbagai alternative pemecahan masalah yang ada ditengah-tengah 

masyarakat dengan mengembangkan perilaku kritis, obyektif, dan rasional 

sehingga bisa mengetahui kebutuhan riil yang dirasakan oleh masyarakat secara 

langsung. 

IPTEK bukanlah suatu system tersendiri yang hanya berada diruang 

penelitian dan laboratorium dalam sebuah menara gading yang terpisah dari 

masyarakat sekitarnya. Pada akhirnya, IPTEK harus mampu menjadi suluh 

penerang dan pedoman bagi seluruh warga masyarakat untuk 

bisa membawanya ke Indonesia yang gemilang. Dengan memperhatikan 

perkembangan dan kemajuan zaman dengan sendirinya pemanfaatan dan 

penguasaan IPTEK mutlak diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bangsa. 

Peran iptek dalam membangun peradaban suatu bangsa telah lama diakui 

secara universal, pengalaman berbagai negara menunjukkan secara jelas 
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bahwa iptekmenduduki peran sentral bagi pertumbuhan dan bagi memperkokoh 

daya saing utama pada arena persaingan global. 

Perubahan ke empat pasal 31 ayat 5 UUD 1945, yang berbunyi 

“pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia”, perlu kita jabarkan dan terapkan dalam program 

pembangunan bangsa. 

Tugas yang mulia ini tentunya bukan hanya tugas pemerintah saja tetapi 

merupakan tugas kita bersama melihat betapa pentingnya peran iptek dalam 

mewujudkan peradaban dan kesejahteraan bangsa, maka sudah selayaknya 

pengembangan dan pemanfaatannya dilakukan secara nasional, dalam arti 

merata di seluruh daerah. Salah satu modal dasar bagi pengembangan dan 

pemanfaatan iptek di tingkat daerah adalah regulasi kewenangan yang lebih 

bersifat otonomis. Sejak diberlakukannya uu no. 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah yang memberikan otonomi lebih luas kepada daerah untuk 

mengurus dirinya sendiri. Serta diberlakukannya undang-undang nomor 18 

tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, maka inisiatif daerah untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya juga semakin tinggi. Kedua undang-

undang tersebut merupakan tuntunan bagi kita semua baik yang di pusat 

maupun di daerah dalam melaksanakan pembangunan nasional dibidang iptek 

kedua undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada kita agar kita 

mampu menumbuhkembangkan jaringan sistem, penelitian, pengembangan dan 

penerapan iptek mulai dari tingkat nasional sampai daerah. 

Sebagai contoh Peran IPTEK untuk meningkatkan kesejahteraan adalah 

sebagai berikut : 

a. Penyediaan pangan 

Perkembangan IPTEK dalam bidang pangan dimungkinkan karena adanya 

pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang pertanian terutama 

dalam peningkatan produktivitas melalui penerapan varitas unggul, 

pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit, pola tanaman dan 

pengairan. Namun di sisi lain perkembangan tersebut berdampak fatal, 
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misalkan saja penggunaan pestisida dalam pemberantasan hama ternyata 

dapat menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia. 

b. Penyediaan Sandang 

1. Pada awalnya bahan sandang dihasilkan dari serat alam seperti kapas, 

sutra, woll dan lain-lain 

2. Perkembangan teknologi matrial polimer menghasilkan berbagai serat 

sintetis sebagai bahan sandang seperti rayon, polyester, nilon, dakron, 

tetoron dan sebagainya 

3. Kulit sintetik juga dapat dibuat dari polimer termoplastik sebagai bahan 

sepatu, tas dan lain-lain 

4. Teknologi pewarnaan juga berkembang seperti penggunaan zat azo dan 

sebagainya. 

c. Penyediaan Papan 

1. Teknologi papan bersangkut paut dengan penyediaan lahan dan bidang 

perencanaan seperti city planning, kota satelit, kawasan pemukiman dan 

sebagainya yang berkaitan dengan perkembangan penduduk 

2. Awalnya bahan pokok untuk papan adalah kayu selanjutnya 

dikembangkan teknologi matrial untuk mengatasi kekurangan kayu 

3. Untuk mengatasi kekurangan akan lahan dikembangkan teknologi gedung 

bertingkat, pembentukan pulau-pulau baru, bahkan tidak menutup 

kemungkinan pemukiman ruang angkasa. 

b. Peningkatan Kesehatan 

1. PerkembanganIlmu Kedokteran seperti : ilmu bedah dan lain-lain 

2. Penemuanalat-alat kedokteran seperti : stetoskup, USG, dan lain-lain 

3. Penemuan obat-obatan seperti anti biotik, vaksin dan lain-lain 

4. Penemuanradio aktif untuk mendeteksi penyakit secara tepat seperti 

tumor dan lain-lain 

5. Penelitian tentang kuman-kuman penyakit dan lain-lain. 

c. Penyediaan Energi 

1. Kebutuhan akan energi 

2. Sumber-sumber energi 

3. Sumber energi konvensional tak dapat diperbaharui 



8 

 

4. Sumber energi pengganti yang tak habis pakai 

1.6.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat Pesisir 

Besarnya potensi kelautan tersebut ternyata tidak diikuti oleh 

kesejahteraan masyarakat nelayan.Hal ini terlihat dimana kondisi sosial 

ekonomi nelayan kita sangat jauh berbeda dengan potensi sumberdaya alamnya. 

Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya sumbangan sektor kelautan selama 

Pelita VI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yaitu 12,1% dengan 

laju pertumbuhan 3,8% jauh di bawah laju pertumbuhan rata-rata seluruh sektor 

sebesar 7,4%(Waspada, 18 Maret 2000). 

Nelayan adalah suatu fenomena sosial yang sampai saat ini masih 

merupakan tema yang sangat menarik untuk didiskusikan.Membicarakan 

nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marjinal, 

miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun 

politik. Kemiskinan yang selalu menjadi “trade mark” bagi nelayan dalam 

beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi 

pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, 

rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi 

yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan 

penguasa yang datang. 

Saat ini banyak program pemberdayaan yang menklaim sebagai program 

yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (bottom up), tapi 

ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program 

tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek 

dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat. Memberdayakan 

masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk 

menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang 

akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu 

sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan 

kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat 

banyak kelompok kehidupan masayarakat diantaranya: 

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang 

mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut.  Kelompok ini 
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dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan 

nelayan tangkap tradisional.  Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis 

kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya. 

2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakt 

pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan.  Mereka 

akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun 

dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat 

sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal.  Umumnya yang menjadi 

pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan. 

3. Masayarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang 

paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka 

dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, 

mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha 

produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) 

pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim. 

4. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan 

kelompok masyarakat nelayan buruh 

Banyak masyarakat berpikir bahwa laut termasuk di dalamnya wilayah 

pesisir merupakan tempat sampah yang ideal. Laut yang luas diperkirakan 

mampu menghancurkan atau melarutkan setiap bahan-bahan yang dibuang ke 

perairan laut. Faktanya, laut merupakan suatu sistem ekologis yang mempunyai 

kemampuan daya urai yang terbatas. Hal ini berkaitan dengan semakin 

meningkatnya kegiatan manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kegiatan ini menghasilkan produk-produk yang diperlukan bagi kehidupannya 

dan menghasilkan produk sisa (limbah) yang dapat menjadi bahan pencemar 

(polutan). Cepat atau lambat polutan itu sebagian akan sampai ke daerah pesisir 

dan laut. Hal ini dapat menyebabkan masalah pada lingkungan dan masalah 

kesehatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir dan laut (Supriharyono, 

2002; Misran, 2002). Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang sangat 

kompleks. Hal ini saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar 

kesehatan. Demikian pula pemecahan masalah kesehatan masyarakat, tidak 

hanya dilihat dari segi kesehatannya sendiri tetapi harus dilihat dari seluruh segi 
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yang ada pengaruhnya terhadap masalah "sehat-sakit". Banyak faktor yang 

mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan 

masyarakat. Hendrik L. Blum seorang pakar di bidang kedokteran pencegahan 

mengatakan bahwa status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 hal yaitu 

lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik (keturunan) 

(Notoatmodjo, 2011). Faktor-faktor ini, berpengaruh langsung pada kesehatan 

dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan dapat tercapai 

secara optimal jika keempat faktor ini secara bersama-sama mempunyai kondisi 

yang optimal. Salah satu faktor saja berada dalam keadaan yang terganggu 

(tidak optimal) maka status kesehatan dapat tergeser ke arah di bawah keadaan 

optimal (Sarudji, 2006). 

 

1.6.3. Fokus Penelitian Wawasan Kelautan 

Indonesia dikenal dengan negara Maritim dan yang dimaksud dengan 

negara Maritim adalah Negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada 

daerah teritorial daratnya dengan kata lain Negara Maritim adalah negara yang 

menyandang predikat Negara Kepulauan. Kenapa Indonesia disebut sebagai 

negara maritim hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara 

Kepualauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3 -nya 

merupakan daerah daratan. Pendidikan kemaritiman untuk mendukung 

penguatan kembali budaya dan potensi maritim sangatlah penting. 

Keberadaannya merupakan manivestasi investasi jangka panjang yang dapat 

mengangkat citra sebagai bangsa bahari. Menteri Pendidikan selain harus faham 

masalah teknis pendidikan, seyogianya memahami idiologi, visi, tantangan dan 

ancaman bangsa. Disitulah pendidikan kemritiman menjadi penting. 

Wawasan kemaritiman itu merupakan arahan pedoman kebijakan kelautan 

dalam pengembangan dan pembangunan NKRI yang berkelanjutan, yaitu: 1) 

memberikan visi, bahwa penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan kekayaan 

alam yang ada di lautan, yang diperhitungkan sebagai sumber daya alam 

potensial, dan produk laut sebagai sumber daya alam pokok harus dikelola di 

bawah panduan wawasan lingkungan yang berkelanjutan, 2) memberikan 

landasan kemaritiman dalam perspektif nasional dan visioner dalam soal 
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penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya laut demi 

kemaslahatan rakyat banyak tanpa mengganggu ekosistem, 3)memberikan 

masukan bagi rancangan arah pembangunan nasional secara utuh, yakni 

penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya alam bahari 

berwawasan kerakyatan, dan 4) memberikan landasan  fundamental upaya 

membangun national character atau jiwa yang berwawasan bahari. 

Untuk dapat menjadi masyarakat “agro-bahari” sejati yang maju dan kuat, 

SDM Indonesia tentu harus menguasai dan memanfaatkan laut dan kekayaannya 

secara cerdas dan bijaksana untuk tidak mengulang kekekliruan matra darat 

yang nyaris “dihabisi”. Pemahaman masyarakat Indonesia atas kelautan, baik 

geologi laut (geological manize), fisika laut (physical oceanography), kimia laut 

(chemical oceanography), maupun hayati laut (manize biology) pada umumnya 

bersumber dari para peneliti asing. Demikian juga eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya laut sebagian besar masih dikuasai oleh tenaga ahli asing. Oleh 

karena itu, penelitian, pendidikan, dan pengembangan kelautan perlu menjadi 

kesadaran kita bersama. Demikian juga pendidikan kemaritiman perlu 

dikembangkan melalui jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal. 

Kembali lagi, bahwa pembinaan SDM merupakan kunci guna 

mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja, dilaksanakan melalui 

serangkaian program pendidikan dan pelatihan. Implementasi program edukasi 

dan pelatihan yang berkesinambungan diharapkan dapat memantapkan upaya-

upaya pembentukan modal manusia atau SDM yang unggul dan bermanfaat. 

Menyadari pentingnya melestarikan dan menggelorakan jiwa dan semangat 

bahari, termasuk di dalamnya pemahaman terhadap potensi kelautan Indonesia, 

pemanfaatan, dan pelestariannya, perlu dirancang program „rindu bahari‟ dengan 

target kalangan generasi muda, khususnya para mahasiswa dan dosen serta 

program kebaharian lainnya dengan target kalangan masyarakat luas. 
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BAB 2 

LANDASAN PENGEMBANGAN RIP 

 

Sesuai dengan STATUTA Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2012, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berfungsi sebagai unsur 

pelaksana akademik di lingkungan Stikes Hang Tuah yang menyelenggarakan 

kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat; serta 

melaksanakan, mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh 

lembaga, serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya 

yang diperlukan. 

Visi Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Stikes Hang Tuah 

Surabaya adalah menjadi lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

berdaya saing, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses 

penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Misi LPPM Stikes Hang Tuah adalah sebagai berikut: 

1. Mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di Stikes Hang 

Tuah Surabaya 

2. Mengupayakan penerapan hasil penelitian di masyarakat 

3. Menciptakan jaringan sebagai wadah peningkatan kerjasama 

4. Meningkatkan publikasi hasil kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 
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ANALISA SWOT 

Untuk membuat program strategis ke depan, maka dibuatlah analisa SWOT 

sebagai berikut: 

Strengths 

1. Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk meningkatkan 

kemampuan dosennya dalam penelitian dengan mengikuti program 

pelatihan pengembangan dosen. 

2. Adanya dukungan dana untuk penelitian dan pengabdian masyarakat dari 

Stikes Hang Tuah Surabaya 

3. Stikes Hang Tuah memiliki kerjasama dengan Dinkes Kota Surabaya, Dinas 

Sosial Provinsi Jawa Timur dan Rumkital Dr. Ramelan yang merupakan RS 

tipe A sebagai lahan untuk melakukan penelitian 

4. Stikes Hang Tuah mempunyai kerja sama penelitian dengan thailand 

Weakness 

1. Minat dosen terhadap penelitian masih kurang 

2. Hasil penelitian belum diaplikasikan dalam pengabdian masyarakat secara 

optimal 

Opportunities 

1. Penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan suatu kewajiban bagi 

dosen untuk mengurus jabatan fungsional 

2. Masih banyak peluang untuk melakukan kerjasama dengan instansi 

pemerintah dan swasta untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

3. Hasil penelitian yang bersifat discovery dan inovatif dapat mempunyai nilai 

jual di kalangan pengguna. 

4. Tersedia dana hibah dari Dikti 

Threat 

1. Hasil penelitian kurang efektif bila tidak berdampak langsung terhadap 

masyarakat 

2. budaya meneliti sebatas gugur kewajiban 
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Dari hasil analisa SWOT ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menyusun program oleh masing masing pusat studi dan seluruh sivitas akademika, 

yaitusebagai berikut: 

1. Penelitian hendaknya berangkat dari kebutuhan masyarakat. 

2. Penelitian hendaknya bersinergi dengan pengabdian kepada masyarakat 

Penelitian hendaknya bersifat multidisiplin. 

3. Penelitian hendaknya berkesinambungan, dilakukan melalui joint research, 

baik secara nasional maupun internasional 

4. Penelitian hendaknya diupayakan untuk mendapatkan external grant 

5. Penelitian hendaknya ditindaklanjuti dengan publikasi ilmiah, ilmiah 

populer maupun perolehan HKI 
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BAB 3 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN 

 

Berdasarkan hasil Analisa Evaluasi Diri dan Analisa SWOT yang 

rangkumannya telah disajikan pada Bab 2, bab ini menguraikan Sasaran 

Pelaksanaan, Strategi dan Kebijakan pelaksanaan RIP. 

3.1 Sasaran Pelaksanaan 

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi IPTEK Nasional 2025; 

tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Penelitian di Stikes Hang Tuah Surabaya, 

serta berdasarkan hasil analisa Evaluasi Diri dan SWOT; penelitian di Stikes 

Hang Tuah Surabaya Petra ditargetkan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut 

ini, yaitu: 

1. Meningkatnya jumlah dan kualitas karya dan publikasi ilmiah, termasuk di 

antaranya artikel di jurnal ilmiah, buku ajar, karya seni dan desain 

2. Bertambahnya jumlah dan frekuensi dosen Stikes Hang Tuah Surabaya yang 

mempresentasikan hasil pemikiran-nya dalam forum ilmiah bermutu baik 

dalam aras lokal, nasional, regional maupun internasional, dalam kapasitas 

sebagai pemakalah biasa, pembicara utama/undangan maupun sebagai dosen 

tamu atau visiting lecturer/professor. 

3. Berproses dalam perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) 

4. Meningkatnya jumlah karya penelitian yang bertindak lanjut pada pembuatan 

model/prototype, teknologi tepat guna maupun rekayasa sosial yang berujung 

pada pemberdayaan masyarakat 

5. Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian, joint research dan angka partisipasi 

dosen yang terlibat dalam kegiatan penelitian 

6. Meningkatnya jumlah dana yang diserap untuk kegiatan penelitian, baik dari 

sumber dana internal universitas maupun eksternal, baik di dalam negeri, 

maupun dari sumber dana di luar negeri. 

7. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan dosen Stikes Hang Tuah 

Surabaya dalam meneliti dan mempublic-kasikan karya ilmiah 

8. Meningkatkan pemanfaatan internet dan sarana lain (website, e-portfolio, 

scientific repository, e-journal) sebagai sarana knowledge management untuk 
 



17 

 

pemanfaatan, penyebaran dan publikasi hasil karya ilmiah dari Stikes Hang 

Tuah Surabaya 

3.2 Strategi Dan Kebijakan 

 

3.2.1 Peta Strategi Pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Strategi Pengembangan 

Gambar 2 memberikan gambaran strategi pengembangan yang akan ditempuh 

agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai. Diagram strategi 

pengembangan secara sederhana digambarkan dalam bentuk Input-Proses-Output. 

Komponen Input secara umum terdiri dari kondisi SDM, kebijakan pemerintah dan 

yayasan, sarana dan pra-sarana, serta capaian kinerja dan budaya penelitian yang 

berkembang saat ini. 

Komponen proses berisikan rangkaian inisiatif dan tata kelola (governance) 

yang akan diberlakukan agar input yang ada dapat dikelola dengan baik untuk 

menghasilkan output yang diharapkan. Fokus penelitian unggulan universitas 

menjadi payung penyusunan proses. Fokus penelitian unggulan di Stikes Hang 

Tuah Surabaya terdiri dari tiga bidang, yaitu: 

1. Perkembangan IPTEK 

2. Kesejahteraan masyarakat pesisir 

3. Wawasan kelautan 

Fokus penelitian unggulan 

Stikes Hang Tuah Surabaya 

Input: 

 SDM 

 Kebijakan 

pemerintah dan 

Yayasan 

 Laboratorium dan 

perpustakaan 

 Capaian kinerja dan 

budaya penelitian 

 

Proses: 

 Reward System 

 Pelatihan, 

Workshop,seminar, 

temu ilmiah 

 Dukungan Dana, 

fasilitas dan admin 

 SPMPT 

 

Output: 

 Publikasi bermutu 

 Peningkatan 

pasrtisipan 

 Dana 

 Dampak dan 

pengakuan 

masyarakat 
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Proses-proses yang akan ditempuh antara lain dalam bentuk penetapan dan 

pemberlakuan reward system untuk memacu gairah dan memperkuat budaya 

penelitian, penyelenggaraan berbagai bentuk pelatihan, workshop, seminar dan 

temu ilmiah untuk memperkuat kemampuan dan ketrampilan peneliti, 

pembentukan dan pemeliharaan pusat-pusat studi sebagai garda depan pelaku 

penelitian, dukungan dana, fasilitas dan administrasi, penyempurnaan dan 

pemberlakuan sistem manajemen mutu yang kredibel, serta data & information 

management. 

Agenda jangka pendek (lima tahun) kedepan diharapkan angka partisipasi 

dosen yang terlibat dalam penelitian meningkat, menghasilkan output yang 

dikehendaki, yang dikelompokkan dalam empat luaran, yaitu: jumlah publikasi 

bermutu, , jumlah dana yang diperoleh khususnya dari sumber dana eksternal, 

serta dampak penelitian dan pengakuan dari masyarakat. Selain itu untuk agenda 

jangka panjang diharapkan adanya peningkatan jumlah publikasi yang 

berkualitas terutama tingkat nasional, internasional dan upaya perolehan HKI, 

penerbitan buku ajar dan peningkatan jumlah penelitian yang di danai oleh 

ekternal (DRPM, dan instansi yang lain) 

3.2.2. Formulasi Strategi Pengembangan 

 

Strategi Pengembangan yang akan dijalankan didasarkan pada butir-butir yang 

dikelompokkan pada komponen Proses dalam Gambar 2, dengan penjabaran 

sebagai berikut: 

1. Reward System 

Reward system atau sistem pemberian penghargaan ini dijadikan strategi 

utama untuk menggairahkan dan membentuk budaya penelitian yang baik dan 

bermutu. Sistem ini diwujudnyatakan dalam beberapa bentuk antara lain: 

a. Pengukuran dan pemberian stimulus dana berdasarkan Indeks Kinerja 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (IKP2M) 

b. Pemberian dana Deklarasi untuk karya-karya ilmiah bermutu yang 

dipublikasikan dalam Jurnal Internasional, Nasional Terakreditasi, Buku 

Teks serta artikel opini di media massa nasional. 
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c. Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk Peneliti Terbaik dan Peneliti 

Muda Terbaik 

2. Pelatihan, Workshop, Seminar dan temu ilmiah 

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peneliti, strategi yang akan 

ditempuh antara lain adalah penyelenggaraan (dan atau mengirimkan peserta 

ke) berbagai lokakarya atau pelatihan, misalnya: lokakarya penulisan proposal 

penelitian, metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah untuk jurnal 

nasional/internasional, penulisan buku teks, patent drafting, reviewer proposal 

dan laporan penelitian, editor dan pengelola jurnal. Secara rutin, seminar-

seminar dan temu ilmiah setiap hari jumat juga akan diselenggarakan sebagai 

ajang untuk berbagi informasi dan hasil penelitian, kiat-kiat dan peluang, 

latihan presentasi, sarana diskusi dan kolaborasi. 

3. Dukungan Dana, Fasilitas dan Administrasi 

Berbagai bentuk dukungan yang disiapkan antara lain: 

a. Dana untuk mengikuti konperensi untuk mempresentasikan karya ilmiah, 

baik di dalam maupun di luar negeri 

b. Dana untuk mempublikasi karya ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah bermutu 

c. Dukungan untuk pemolesan karya tulis yang akan dipublikasikan di jurnal 

ilmiah bermutu level internasional 

d. Penyediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan 

e. Dukungan administrasi penelitian 

4. Standar Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT) 

SPMPPT yang kredibel akan dibangun agar tata kelola penelitian yang baik 

dapat diwujudnyatakan. Pembangunan sistem ini antara lain akan dilakukan 

dalam bentuk: 

a. Pembuatan dan pemberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) yang 

relevan 

b. Penyiapan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan SOP 

tersebut, di antaranya pelatihan dan perekrutan reviewer proposal dan 

laporan hasil penelitian 
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BAB 4 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 

 

Berdasarkan garis besar RIP yang telah tertuang pada Bab 3, berikut ini akan 

dijabarkan sasaran, detil program strategis dan indikator kinerja. Arah penelitian 

Stikes Hang Tuah Surabaya bersifat multidisiplin dan berfokus pada 4 bidang 

seperti tertuang pada Gambar 3, di mana setiap fokus penelitian unggulan 

universitas ini ditunjang oleh para peneliti/dosen dari 3 program studi yang ada di 

Stikes Hang Tuah Surabaya. 

Saat ini di Stikes Hang Tuah Surabaya terdapat 3 program studi yang 

mendukung kegiatan penelitian, yang terbagi menjadi beberapa departemen, anatar 

lain: 

1. Departemen keperawatan Medikal bedah 

2. Departemen keperawatan Gawat Darurat 

3. Departemen keperawatan Anak 

4. Departemen keperawatan Maternitas 

5. Departemen keperawatan Jiwa 

6. Departemen keperawatan Gerontik 

7. Departemen keperawatan Komunitas 

8. Departemen keperawatan Keluarga 

9. Departemen keperawatan Matra dan Hiperbarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3. Fokus Penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya 

Visi Nasional 

IPTEK 2025 

Penguatan dimensi 

kesehatan dan 

kesejahteraan 

Perkembangan 

IPTEK 

Kesejahteraan 

masyarakat 

Wawasan 

kelautan 

IPTEK 

Kesehatan & 

Program studi 
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Setiap program studi yang ada di Stikes Hang Tuah Surabaya memiliki satu 

atau lebih kekuatan keilmuan yang bersesuaian dengan 3 fokus penelitian 

unggulan. Dalam pelaksanaan penelitian, dosen memiliki skenario/topik besar 

penelitian, lantas dipecah-pecah menjadi sub-proyek yang kemudian masing-

masing dikerjakan bersama dengan mahasiswa dalam rangka tugas 

akhir/skripsi/thesis yang bersangkutan di bawah bimbingan dosen. Hasil 

penelitian dipublikasikan bersama antara dosen dan mahasiswa pada jurnal atau 

seminar/konperensi nasional maupun internasional. 

Program studi yang ada sebagai salah satu ujung tombak penggerak 

penelitian masing-masing memiliki isue strategis, konsep pemikiran, roadmap 

dan topik-topik riset yang bersesuaian dalam rangka mendukung fokus 

penelitian. Program studi menghimpun beberapa peneliti, dosen dan mahasiswa 

yang memiliki interes keilmuan yang sama. Mereka bersama-sama berkegiatan 

sesuai dengan roadmap yang sudah mereka sepakati. 

 

Tabel 1. Tiga fokus penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya yang 

didukung oleh komponen program studi/fakultas dan pusat 

studi. 

 

Program Studi 

Fokus Unggulan Penelitian  

Stikes Hang Tuah Surabaya  

Perkembang

an IPTEK 

Kesejahtera

an 

masyarakat 

pesisir 

Wawasan 

kelautan 

 

 

Program 

Studi 

Departemen keperawatan 

Medikal bedah 
√ √ √ 

 

Departemen keperawatan 

Gawat Darurat 
√ √ √ 

 

Departemen keperawatan Anak √ √ √  

Departemen keperawatan 

Maternitas 
√ √ √ 

 

Departemen keperawatan Jiwa √ √ √  
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Departemen keperawatan 

gerontik 
√ √ √ 

 

Departemen keperawatan 

Komunitas 
√ √ √ 

 

Departemen keperawatan 

Keluarga 
√ √ √ 

 

Departemen keperawatan 

Matra dan Hiperbarik 
√ √ √ 

 

 

Deskripsi masing-masing Pusat Studi pendukung penelitian unggulan 

universitas: 

 

Berikut ini adalah deskripsi riset dan roadmap dari masing-masing pusat studi 

yang ada di Stikes Hang Tuah Surabaya: 
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No  Departemen 

PENCAPAIAN 

Ket 2014/2015 2015/2016 206/2017 

Deskriptif Korelasi Analitik 

1 

Kebutuhan 

Dasar 

Manusia 

 

a. Kebutuhan 

oksigenasi 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

pemberian oksigen 

melalui nasal kanul 

Hubungan latihan 

fisik terprogram 

terhadap perubahan 

nilai saturasi O2 

Analisa kebutuhan 

oksigen untuk 

peningkatan ekspansi 

paru, mobilisasi 

sekresi, dan upaya 

mempertahankan 

jalan napas yang 

paten akan membantu 

klien dalam 

memenuhi kebutuhan 

oksigenasi 

 

b. Kebutuhan 

eliminasi 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

huknah 

Studi tingkat 

pengetahuan ibu 

tentang toilet training 

pada anak usia 1-3 

tahun di klinik medis 

pusura sungkono 

Pengaruh daun jambu 

biji terhadap 

kesembuhan diare 
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Surabaya 

c. Personal 

hygiene 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

memandikan pasien 

Hubungan cuci 

tangan yang benar 

terhadap penularan 

penyakit 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan gigi 

terhadap perubahan 

metode gosok gigi 

yang benar 

 

d. Kebutuhan 

istirahat tidur 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

pemberian posisi 

yang nyaman pada 

pasien 

Hubungan tingkat 

pemenuhan 

kebutuhan istirahat 

tidur pada lansia 

panti werdha 

terhadap penurunan 

hipertensi 

Pengaruh terapi 

musik terhadap 

kualitas tidur pada 

lansia 

 

e. Kebutuhan 

nutrisi 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

pemberian makan 

lewat sonde 

Hubungan antara 

status gizi dengan 

kejadian ISPA pada 

balita 

Pengaruh pemberian 

modisco terhadap 

peningkatan status 

gizi 

 

f. Universal 

Precaution 

Studi kepatuhan 

perawat 

Hubungan promosi 

kesehatan terhadap 

Pengaruh kepatuhan 

cuci tangan terhadap 
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dalammenjalankan 

SOP cuci tangan 

perilaku pemakaian 

APD 

penularan infeksi 

nosokomial 

g. Kebutuhan 

cairan dan 

elektrolit 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

tindakan infus 

Hubungan 

pengetahuan perawat 

terhadap 

keterampilan 

memasang infus 

Pengaruh terapi 

intravena terhadap 

peningkatan kejadian 

plebitis 

 

2 
Keperawatan 

Anak 
Anak sehat 

Tumbuh kembang 

Gambaran motorik 

kasar pada anak usia 

toddler 

Hubungan antara 

status gizi dengan 

tugas perkembangan 

pada anak usia 

toddler 

Pengaruh MP ASI 

yang seimbang 

terhadap tumbuh 

kembang motorik 

usia 7-24 bulan 

 

Toliet training 

Studi tingkat 

pengetahuan orang 

tua tentang toilet 

training pada anak 

usia toddler 

Hubungan tingkat 

pengetahuan orang 

tua dengan 

kemampuan toilet 

training pada anak 

usia toddler 

Pengaruh pola asuh 

orang tua dan 

intensitas 

penggunaan diapers 

terhadap tingkat 

kesiapan toilet 

training pada anak 

usia toddler 
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Bermain 

Studi pengetahuan 

ibu tentang stimulasi 

dengan APE 

Hubungan 

peningkatan 

kemampuan motorik 

halus anak melalui 

bermain kolase 

Pengaruh bermain 

bagi perkembangan 

sosial anak pra 

sekolah 

 

Anak sakit 

Penyakit tropik 

infeksi 

Studi pengetahuan 

orang tua tentang 

penyakit infeksi 

Hubungan tingkat 

pengetahuan 

sterhadap sikap dan 

perilaku pencegahan 

penyakit infeksi 

Pengaruh promosi 

kesehatan terhadap 

perilaku pencegahan 

penyakit infeksi 

 

Penyakit 

hematologi 

Gambaran 

hematologi pada 

penderita 

gagaljantung yang 

dirawat di bangsal 

penyakit dalam 

Hubungan tingkat 

pengetahuan ibu 

terhadap perawatan 

leukimia pada anak 

Perbandingan 

kemampuan 

Fungsional anak 

penderita hemofilia 

dengan anak yang 

normal 

 

3 
Kep. 

maternitas 
Neonatus BBLR 

Studi kejadian 

hiperbilirubinemia di 

Ruang Neonatus 

Hubungan antara 

BBLR dengan 

asfiksia 

Pengaruh jenis 

preeklampsia Ibu 

Bersalin dengan 

Kejasian BBLR 
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Kehamilan 

Kehamilan 

fisiologis 

Gambaran HB ibu 

hamil primipara 

Hubungan dukungan 

keluarga dengan 

kepatuhan kontrol 

ANC 

Pengaruh senam 

hamil terhadap 

kecepatan persalinan 

kala 1 

 

Kehamilan 

patologis 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kejadian PPI di 

Ruang E1 

Hunungan 

preeklampsia dengan 

kejadian IUGR 

Pengaruh IMD 

terhadap Bounding 

Attachment 

 

Post 

partum 

Senam nifas 

Studi tingkat 

pengetahuan ibu 

tentang senam nifas 

Mobilisasi terhadap 

penurunan tinggi 

fundus uteri 

Pengaruh senam nifas 

terhadap involusio 

uteri 

 

Breast care 

Studi tingkat 

pengetahuan ibu 

tentang breast care 

Hubungan tingkat 

pengetahuan ibu dan 

pelaksanaan breast 

care 

Pengaruh breast care 

terhadap pengeluaran 

ASI 

 

Perawatan tali 

pusat 

Studi tingkat 

pengetahuan ibu 

tentang perawatan tali 

pusat 

Hubungan kejadian 

infeksi dengan 

perawatan tali pusat 

Perbandingan 

perawatan tali pusat 

dengan kassakering 

terhadap kejadian 

ompaliolitis 
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Ginekologi 

Vulva hygiene 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

vulva hygiene 

Hubungan vulva 

hygiene dengan 

kejadian penyakit 

infeksi menular 

sexual 

Pengaruh vulva 

hygiene terhadap 

kejadian cervicitis 

 

Pap smear 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

tindakan pap smear 

Hubungan pap smear 

dengan diagnosa dini 

Ca Cerviks 

Pengaruh pap smear 

terhadap kualitas 

hidup wanita 

 

4 

Kep.Medikal 

Bedah dan 

Gawat 

Darurat 

Kep. 

Medikal 

Bedah 

Rawat Luka 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

perawatan luka 

modern 

Hubungan 

karakteristik perawat 

dengan penerapan 

standar operating 

prosedur (SOP) 

mengganti balutan 

luka 

Perbedaan tindakan 

perawatan luka 

dengan NaCl dan 

daun sirih 

 

Nebulizer 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

nebulizer 

Pemberian nebulizer 

pada pasien asma 

bronchiale terhadap 

penurunan tekanan 

Perbedaan fungsi 

paru pasien PPOK 

yang menggunakan 

terapi nebulizer 
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darah dan denyut 

nadi di Instalasi 

Gawat Darurat  

(IGD) 

dengan terapi 

intravena 

Suction 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

suction 

Hubungan tindakan 

suction dengan 

hiperoksigenasi 

Pengaruh tindakan 

suction ETT yang 

dilakukan selama 5 

detik dan 10 detik 

terhadap perubahan 

saturasi oksigen di 

ruang ICU 

 

Fisioterapi dada 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan terapi 

fisioterapi dada 

Pola tidur pasien 

penyakit obtruktif 

menahun setelah 

tindakan fisioterapi 

dada 

Pengaruh fisioterapi 

dada terhadap 

bersihan jalan nafas 

pada balita dengan 

pneumonia 

 

Gawat 

darurat 
RJP 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan SOP 

RJP 

Hubungan tindakan 

RJP terhadap 

keselamatan pasien 

pre hospital 

Pengaruh tindakan 

RJP terhadap 

pemenuhan oksigen 

pada pasien gawat 
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darurat 

BLS 

Studi kepatuhan 

perawat dalam 

menjalankan BLS 

Hubungan tingkat 

pengetahuan perawat 

tentang BLS dengan 

waktu tanggap 

pelayanan gawat 

darurat pada pasien 

P1 di kamar terima 

UGD 

Pengaruh tingkat 

pengetahuan terhadap 

sikap dan perilaku 

perawat dalam 

pelayanan gawat 

darurat 

 

5 

Keperawatan 

jiwa dan 

gerontik 

Jiwa 

Halusinasi 

Studi pengetahuan 

pasien tentang 

halusinasi 

Hubungan tindakan 

keluarga dalam 

merawat anggota 

keluarga yang 

mengalami 

halusinasu dengan 

pengendalian 

halusinasi 

Pengaruh TAK 

stimulasi persepsi 

terhadap kemampuan 

pasien mengontrol 

halusinasi 

 

Perilaku 

kekerasan 

Studi tingkat 

pengetahuan tentang 

Perilaku kekerasan 

Hubungan dampak 

psikologi ibu (20-

40tahun) terhadap 

Pengaruh pemberian 

ECT terhadap 

penyembuhan pasien 

 



31 

 

kekerasan dalam 

rumah tangga dengan 

tingkat stress di LSM 

Savy Amira Surabaya 

dengan Perilaku 

kekerasan 

Waham 

Studi tingkat 

pengetahuan tentang 

waham 

Hubungan peran 

perawat dalam 

penerapan 

komunikasi 

terapeutik pada klien 

waham kebesaran 

Pengaruh 

pelaksanaan 

komunikasi 

terapeutik pada 

pasien waham 

 

Menarik diri 

Studi tingkat 

pengetahuan pasien 

tentang menarik diri 

Hubungan sosialisasi 

terhadap perubahan 

perilaku pasien 

menarik diri 

Pengaruh terapi 

aktivitas kelompok 

dengan perubahan 

perilaku pasien 

menarik diri 

 

Harga diri rendah 

Studi asuhan 

keperawatan jiwa 

dengan gangguan 

konsep diri harga diri 

rendah 

Hubungan antara 

mekanisme koping 

individu dengan 

gangguan harga diri 

rendah pada penderita 

Pengaruh strategi 

pelaksanaan 

komunikasi terhadap 

kemampuan pasien 

harga diri rendah 
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kusta dalam meningkatkan 

harga diri 

Defisit Perawatan 

diri 

Studi tingkat 

pengetahuan pasien 

tentang defisit 

perawatan diri 

Hubungan 

pendidikan kesehatan 

dengan personal 

hygiene pasien jiwa 

Pengaruh peran 

perawat dalam 

pemenuhan 

kebutuhan dasar 

pasien gangguan jiwa 

dengan defisit 

perawatan diri 

 

Gerontik 

Gangguan 

psikososial pada 

lansia 

Studi tingkat 

pengetahuan lansia 

tentang depresi  

Hubungan antara 

kesiapan mentallansia 

dengan perubahan 

aspek psikososial 

lansia 

Pengaruh terapi 

psikoreligi: dzikir dan 

doa pada tingkat 

depresi lanjut usia 

 

Demensia 

Studi tingkat 

pengetahuan pasien 

tentang demensia 

Hubungan asupan zat 

gizi mikro, aktivitas 

fisik, dan latihan 

kecerdasan dengan 

kejadian Demensia 

pada lansia 

Pengaruh pemberian 

teh hijau terhadap 

penurunan gejala 

demensia 
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Kualitas hidup 

Gambaran kualitas 

hidup lansia di panti 

werda 

Hubungan tingkat 

pengetahuan lansia 

dengan arthritis gout 

terhadap diet sehari-

hari 

Pengaruh peran 

keluarga dengan 

kualitas hidup lansia 

yang mengalami 

gangguan fungsi 

kognitif 

 

6 

Keperawatan 

komunitas 

dan keluarga 

Komunitas 

PHBS 

Studi tingkat 

pengetahuan tentang 

PHBS 

Hubungan tingkat 

pengetahuan terhadap 

perubahan PHBS 

Pengaruh media 

sosial terhadap 

peningkatan PHBS 

 

Kesehatan 

lingkungan 

Studi tingkat 

pengetahuan anak 

tentang pengolahan 

sampah di sekolah 

Hubungan tingkat 

pengetahuan dengan 

pengolahan sampah 

Pengaruh lingkungan 

fisik terhadap 

penularan penyakit 

DBD 

 

Posyandu lansia 

Studi tingkat 

keberhasilan 

posyandu balita 

Hubungan tingkat 

kepatuhan lansia 

terhadappemanfaatan 

posyandu lansia 

Pengaruh 

promosikesehatan 

terhadap tingkat 

kunjungan posyandu 

lansia 

 

Posyandu balita 
Studi tingkat 

keberhasilan 

Hubungan tingkat 

pengetahuan ibu 

Pengaruh pemberian 

makanan tambahan 
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posyandu balita dengan kunjungan 

posyandu lansia 

terhadap penambahan 

BB balita 

Keluarga 

Koping keluarga 

infektif 

Studi tingkat 

pengetahuan keluarga 

mengenai koping 

keluarga inefektif 

Hubungan tingkat 

pengetahuan terhadap 

koping keluarga 

inefektif 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan jiwa 

dengan koping 

keluarga inefektif 

 

Dukungan 

keluarga 

Gambaran dukungan 

keluarga terhadap 

klien diabetes 

mellitus 

Hubungan antara 

dukungan 

sosialkeluarga 

terhadappencapaian 

programpembelajaran 

bina diri pada anak 

tuna grahita di SLB 

Pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap 

pengetahuan keluarga 

tentang perawatan 

kesehatan lansia di 

rumah pada wilayah 

posyandu IV 

 

Pola asuh 

Studi tingkat 

pengetahuan orang 

tua mengenai pola 

asuh pada anak 

Hubungan pola asuh 

keluarga dengan 

tingkat kemandirian 

anak 

Pengaruh pola asuh 

makan terhadap 

status gizi anak 

 

7 
Matra Laut 

dan Udara 
Matra Laut Evakuasi medis 

Gambaran evakuasi 

medis laut, darat dan 

udara 

Hubungan peran 

perawat terhadap 

kesigapan pada 

Analisis perbedaan 

kesehatan kelautan 

bawah air dan atas air 
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pasien tenggelam 

Hiperbarik 

Toleransi O2 

Studi tingkat 

pengetahuan tentang 

tes toleransi O2 

Hubungan tes 

toleransi O2 dengan 

denyut jantung dalam 

keadaan istirahat 

Pengaruh lingkungan 

hiperbarik dengan O2 

seratus persen (O2 

murni) terhadap 

curah jantung 

(cardiac output) pada 

keadaan istirahat 

 

Millitary 

medicine 

Studi kejadian 

penyimpangan 

perilaku pada anggota 

TNI 

Hubungan 

penyimpangan 

perilaku dengan 

kejadian perceraian di 

lingkungan TNI 

Pengaruh konseling 

terhadap penurunan 

kejadian 

penyimpangan 

perilaku pada anggota 

TNI 
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BAB 5 

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENELITIAN 

 

Dalam pelaksanaan penelitian di Stikes Hang Tuah Surabaya, terdapat 2 

bagian utama komponen pendukung penting yaitu: Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan para dosen/peneliti yang tergabung 

dalam berbagai Program Studi. LPPM melaksanakan perencanaan penelitian 

strategis dengan fungsi fasilitator pelaksanaan kegiatan penelitian. Sedangkan 

dosen/peneliti dari Program Studi adalah pelaku utama teknis penelitian. Kedua 

komponen utama ini saling bekerjasama untuk kelancaran dan keberhasilan 

penelitian di Stikes Hang Tuah Surabaya. 

Stikes Hang Tuah Surabaya memiliki 3 jenis penelitian, yaitu (1) Penelitian 

Fundamental; (2) Penelitian Madya; dan (3) Terapan. Berikut adalah penjelasan 

dari masing-masing: 

 

1. PENELITIAN FUNDAMENTAL 

Penelitian ini ditujukan sebagai salah satu jenis penelitian yang mengarahkan 

peneliti untuk memperoleh model ilmiah. Model ilmiah ini diharapkan dapat 

dikembangkan menjadi landasan (dasar) bagi penelitian terapan (aplikatif). 

Penelitian ini berorientasi pada suatu gejala, kaidah, teori, metode, model atau 

postulat baru yang menjadi landasan berpikir atau pendukung suatu proses, 

teknologi, dan lain-lain, dimana ukuran keberhasilannya tidak berupa produk 

dalam waktu singkat, melainkan berupa model ilmiah yang melandasi penelitian 

terapan. Jadi penelitian ini diarahkan untuk kepeloporan penemuan dan 

pengembangan IPTEKS yang mengandung unsur kebaharuan (Novelty). 

 

2. PENELITIAN MADYA 

Kegiatan penelitian Dosen madya dilaksanakan sebagai salah satu model 

penelitian kompetitif yang tergolong dalam kelompok penelitian mandiri yang 

lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteks.. Penelitian 

ini juga bisa diarahkan untuk menyempurnakan hasil-hasil penelitian sebelumnya 

untuk disiapkan menjadi produk teknologi yang memiliki nilai komersial. 
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3. PENELITIAN TERAPAN 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) bertujuan untuk 

mensinergikan para peneliti, sekaligus untuk melahirkan penelitian inovasi. 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada 

bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) 

suatu perguruan tinggi. Penelitian ini harus terarah dan bersifat top-down atau 

bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari perguruan 

tinggi serta stake holders yang memiliki kepentingan secara langsung maupun 

tidak langsung. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi 

teknologi pada bidang-bidang unggulan (frontier) dan rekayasa sosial guna 

meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. 

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dilatarbelakangi oleh belum 

termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber 

daya manusia di perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal 

dan nasional. Kurangnya program penelitian di perguruan tinggi yang terkait 

dengan sektor riil dan berorientasi pada kebutuhan pasar (market driven), 

mengakibatkan kurang berkembangnya sektor produksi strategis karena lemahnya 

penguasaan teknologi dan rekayasa bidang terkait. Dalam bidang kesehatan dan 

kesejahteraan diperlukan adanya penelitian yang mengacu pada peningkatan 

pembangunan kesehatan bangsa. Penelitian ini juga diarahkan untuk 

mengantisipasi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan untuk jangka menengah 

dan panjang melalui penelitian unggulan.  

Kerjasama penelitian dengan pihak luar dapat berupa joint research maupun 

dalam bentuk pemberian dana penelitian. Pihak luar yang bekerja sama dengan 

Stikes Hang Tuah Surabaya di antaranya adalah universitas dalam dan luar negeri 

serta badan pemerintah seperti Dikti, Bank, pemprov, pemkab, pemkot, dll. dan 

pihak swasta seperti industri. 

Sumber pendanaan penelitian berasal dari internal dan eksternal Stikes Hang 

Tuah Surabaya. Anggaran penelitian khususnya untuk mendukung penelitian-

penelitian yang menjadi unggulan/fokus universitas. 
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Stikes Hang Tuah Surabaya juga mendorong para dosen untuk berkompetisi 

dalam perolehan dana penelitian eksternal. Sumber pendanaan penelitian eksternal 

ini antara lain Ditjen Dikti. Untuk meningkatkan daya kompetisi dosen Stikes 

Hang Tuah Surabaya dalam memenangkan dana eksternal, LPPM 

menyelenggarakan berbagai pelatihan pembuatan proposal penelitian dan. Dana 

penelitian dari dalam negeri terbanyak diperoleh dari Ditjen Dikti,  

Pengelolaan kegiatan penelitian internal Stikes Hang Tuah Surabaya 

dilakukan oleh LPPM. Pada penelitian pemula/madya tingkat program 

studi/fakultas, proses seleksi proposal penelitian dilakukan melalui presentasi 

proposal penelitian di hadapan Dewan Penilai Proposal (DPP) yang anggotanya 

ditentukan oleh pimpinan program studi bersama dengan LPPM. Proposal yang 

dipandang berkualitas akan mendapat persetujuan pendanaan. Penelitian unggulan 

di level universitas dialokasikan bagi penelitian multidispliner yang mengacu pada 

3 fokus penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya ditawarkan secara kompetisi. LPPM 

mengkoordinasi kompetisi dana penelitian unggulan ini dengan mengundang para 

dosen/peneliti di bawah naungan pusat studi untuk mengajukan proposal. Sistem 

seleksi dilakukan oleh DPP yang anggotanya ditunjuk oleh LPPM berkoordinasi 

dengan kepala program studi terkait. 

Penelitian di Stikes Hang Tuah Surabaya ditekankan pada aspek 

orisinalitas. Setiap penelitian yang telah selesai didorong untuk dipublikasikan 

baik dalam jurnal maupun konferensi nasional dan internasional. Panduan 

publikasi diatur dalam Surat Tugas. Surat tugas Ketua tersebut mengatur di 

antaranya bahwa semua peneliti termasuk mahasiswa harus dicantumkan 

namanya. Untuk setiap publikasi yang dideklarasikan untuk mendapat dana 

insentif, dosen diwajibkan untuk meng-update masing-masing pada website 

Stikes Hang Tuah Surabaya dengan menyertakan/mengupload softcoyp/fulltext 

paper. Dengan terpublikasinya paper penelitian secara online, kemungkinan 

plagiasi akan menjadi rendah karena sistem transparan. 

Buku pedoman lengkap tentang pengelolaan penelitian dapat diakses pada 

situs web www.stikeshangtuah-sby.ac.id. Selain pedoman penelitian, situs 

website ini juga menjadi media penyampaian informasi kepada komunitas 

peneliti Stikes Hang Tuah Surabaya dengan muatan informasi berupa: 
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mekanisme/aturan penelitian, informasi pelatihan, informasi grant penelitian, 

electronic journal (e-journal). 

Pengelolaan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian 

maupun monitoring dan evaluasi (monev) difasilitasi oleh LPPM. Pada awal 

pengajuan proposal, proposal dipresentasikan di hadapan Dewan Penilai 

Proposal (DPP) yang ditunjuk oleh LPPM dan pimpinan program studi. LPPM 

mengkoordinasi mulai dari seleksi proposal dan proses monev seluruh penelitian 

baik yang didanai oleh internal dan eksternal. Dilakukan dua kali seminar oleh 

program studi bergantung pada lokasi dana, dengan mengundang peneliti untuk 

menyampaikan kemajuan penelitiannya pada seminar kemajuan penelitian dan 

seminar akhir penelitian. Presentasi dilakukan dihadapan pembahas/reviewer 

yang ditunjuk. Catatan evaluasi akan diberikan oleh reviewer kepada tim peneliti 

untuk tindakan perbaikan. Seminar ini terbuka bagi seluruh dosen di lingkungan 

Stikes Hang Tuah Surabaya. Untuk penelitian unggulan, Stikes Hang Tuah 

Surabaya menyelenggarakan wadah seminar di level kampus yang dikelola oleh 

LPPM dengan nama temu ilmiah setiap satu minggu sekali di hari jumat. 

Seluruh dosen diundang untuk menghadiri pertemuan ini dalam rangka 

menghidupkan atmosfer penelitian multidisipliner di kampus. 

Penelitian Stikes Hang Tuah Surabaya tidak hanya diarahkan memberikan 

kontribusi pada khasanah ilmu pengetahuan, namun juga diharapkan membawa 

manfaat bagi masyarakat. Hasil-hasil penelitian yang bersifat tepat guna telah 

diupayakan untuk dimanfaatkan bagi masyarakat. Upaya meningkatkan bentuk-

bentuk pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari hasil-hasil teknologi yang 

dikembangkan dari penelitian telah mendapat dukungan dari DIKTI. 
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Publikasi Hasil-Hasil Penelitian 

Penelitian tidak membawa manfaat bagi pengetahuan dan masyarakat apabila 

tidak dipublikasikan. Stikes Hang Tuah Surabaya mendorong semua dosen untuk 

melakukan publikasi hasil penelitian dalam event berbobot baik pada lingkup 

nasional maupun internasional. Publikasi dilakukan pada acara 

seminar/conference, yang mana terdapat seleksi paper/artikel untuk 

dipresentasikan. Seminar/conference yang diikuti menerbikan prosiding yang ber 

ISBN sebagai salah satu ciri event yang berbobot. Selain itu publikasi juga 

dilakukan dalam bentuk jurnal ilmiah berbobot, baik level nasional maupun 

internasional. 

Proporsi jurnal internasional relatif masih sedikit dan terus diupayakan 

peningkatannya. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan penulisan 

artikel untuk publikasi di jurnal internasional yang telah Stikes Hang Tuah 

Surabaya adakan. Di samping itu juga disediakan dana insentif bagi dosen yang 

berhasil melakukan publikasi pada jurnal internasional.  

Selain publikasi pada jurnal maupun seminar/conference, Stikes Hang Tuah 

Surabaya juga mendorong publikasi dalam bentuk penulisan buku. Hasil-hasil 

penelitian dituangkan dalam bentuk buku, yang mana ini menjadi kontribusi 

positip dalam memperkaya pengajaran. Pelajaran (lesson learned) yang diperoleh 

selama penelitian dituangkan baik dalam buku ajar maupun dalam buku tuntunan 

praktis ataupun referensi. Stikes Hang Tuah Surabaya memfasilitasi para dosen 

dalam upaya mereka menulisan buku. 

Untuk menjalin networking dengan sesama peneliti dari berbagai institusi, 

Stikes Hang Tuah Surabaya menyeleng-garakan pertemuan ilmiah yaitu 

seminar/conference baik pada tingkat nasional maupun inter-nasional. 

Seminar/Conference menghasilkan prosiding yang ber ISBN yang diterbitkan oleh 

internal Stikes Hang Tuah Surabaya maupun bekerjasama dengan penerbit 

nasional. Penyelenggaraan seminar/conference ini dapat menjadi wadah untuk 

publikasi para dosen, disamping itu pula terbangun jaringan keilmuan dengan 

berbagai institusi.  

 

 



41 

 

Penulisan Buku Ajar Sebagai Hasil Penelitian 

Berbagai upaya untuk mendorong penulisan buku (sebagai hasil penelitian) 

oleh para dosen telah dilakukan, di antaranya adalah dengan mengundang pihak-

pihak penerbit untuk memberikan workshop pelatihan penulisan buku ajar serta 

pengenalan penerbitan. Setiap 5 tahun sekali Stikes Hang Tuah Surabaya 

menyelenggarakan workshop ini, dan telah membuahkan hasil berupa naskah-

naskah penulisan buku yang kemudian diproses lebih lanjut untuk direview, 

diedit ulang dan diterbitkan. Buku diupayakan sedapat mungkin diterbitkan oleh 

penerbit berskala nasional. Dengan demikian penyebaran buku tersebut dapat 

meluas karena penerbit nasional rata-rata telah memiliki jaringan pemasaran di 

seluruh Indonesia. 

 

Stikes Hang Tuah Surabaya memberikan penghargaan bagi dosen yang 

telah berhasil menulis buku dan diterbitkan oleh penerbit berskala nasional. 

Diberikan dana insentif sebagai penghargaan bagi dosen yang telah menulis 

buku. Penulisan buku memberikan dampak positip sebagai kontribusi Stikes 

Hang Tuah Surabaya bagi dunia ilmu pengetahuan, di samping itu pula publikasi 

buku memberi dampak positip bagi penguatan brand Stikes Hang Tuah 

Surabaya di masyarakat. 
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BAB 6 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Stikes Hang Tuah Surabaya tahun 2012-

2016 ini diharapkan mampu menghasilkan penelitian-penelitian berkualitas 

sesuai dengan fokus penelitian unggulan Stikes Hang Tuah Surabaya. RIP ini 

memberikan panduan bagi program studi dan para peneliti untuk terus-menerus 

mengembangkan dan memperbarui road map dan pelaksanaan penelitian untuk 

memunculkan keunggulan, kepakaran dan keunikan Stikes Hang Tuah Surabaya 

di khasanah nasional dan internasional. 

Munculnya keunggulan, kepakaran dan keunikan ini diharapkan akan 

meningkatkan kemampuan para peneliti di Stikes Hang Tuah Surabaya untuk 

berkompetisi meraih kesempatan-kesempatan penelitian yang lebih luas, antara 

lain kompetisi untuk mendapatkan lebih banyak research grant internasional, 

publikasi internasional berkualitas, serta award dan berbagai bentuk pengakuan 

masyarakat yang lain. Konsekuensi logis dari hal ini, roda penelitian 

memperoleh momentumnya dan akan terus menggelinding karenasudah menjadi 

bagian yang takterpisahkan dari kehidupan dosen atau peneliti di Stikes Hang 

Tuah Surabaya 

Di samping itu, output-output penelitian yang baik diskenariokan akan 

berlanjut ke pemutakhiran dan relevansi bahan ajar, yang berdampak langsung 

pada makin berkualitas dan menariknya proses belajar-mengajar di Stikes Hang 

Tuah Surabaya. Hasil-hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk 

model/prototype/teknologi tepat guna secara langsung juga akan mendatangkan 

manfaat ke masyarakat luas melalui program pengabdian kepada masyarakat, 

menyebabkan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sangat relevan dan 

bermutu. 

Akhir kata, tim penyusun RIP ini mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya untuk dukungan yang telah diberikan oleh Senat dan Pimpinan Stikes 

Hang Tuah Surabaya, Kepala Program Studi serta rekan-rekan peneliti yang 

memungkinkan penyusunan RIP dapat diselesaikan dengan baik. 

 

 


