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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Roadmap penelitian merupakan impementasi dari rencana induk riset poltekes, yang 

dijadikan sebagai pedoman dan arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dalam jangka waktu tertentu (5 tahun). Payung penelitian ini akan 

melibatkan seluruh peminatan yang ada di Program Studi Kebidanan Poltekes Siteba.     

Program studi kebidanan Poltekes Siteba Padang menyusun Roadmap penelitian dan 

pengabdian masyarakat untuk menyelaraskan riset jangka panjang dengan arah 

pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Roadmap penelitian 

Program Studi DIII Kebidanan ini merupakan acuan penelitian dosen Program Studi 

Kebidanan dalam rangka upaya pengembangan penelitian di bidang kebidanan. 

Guna mendukung visi dan misi prodi kebidanan 2030 maka disusunlah Roadmap 

Penelitian Program Studi Kebidanan 2019-2023. Dalam rangka menyusun rencana 

rencana induk riset prodi kebidanan, juga mempertimbangkan dan mengacu kepada 

Renstra Poltekes Siteba Padang dan Rencana Induk Riset Nasional Kementrian Riset 

Dikti 2015-2045 (RIRN, 2016). 

Sebagai pendidik professional dan ilmuwan, dosen mempunyai tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Iptek melalui Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Dosen dituntut untuk senantiasa melakukan upaya-upaya inovatif  dan 

inventif dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya. Karya-karya inovatif dan 

inventif tersebut dapa dcapai melalui serangkaian kegiatan penelitian maupun pengabdian 

kepada masyarakat yang terfokus dan dapat pula berasal dari umpan balik penerapan hasil 

penelitiannya kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari profesionalisme seorang 

dosen dalam bidang ilmu yang menjadi tanggung jawabnya. 

Terbatasnya sumber daya yang tersedia dan beragamnya kompetensi keahlian peneliti 

yang dimiliki serta kompleksnya permasalahan kesehatan mengharuskan prodi kebidanan 

membuat bidang fokus penelitian dan peta jalan (roadmap) penelitian. Berkaitan dengan 

hal tersebut, perlu dikembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan peta jalan 

(roadmap) penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan menjadi acuan bagi 

pengembangan topik dan pengabdian masyarakat di tingkat program studi, guna 
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mendukung dan mempercepat peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian 

masyarakat, dan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Poltekes 2019-2023. 

 

1.2 Tujuan 

Adapun tujuan Roadmap peneliitian dan pengabdian masyarakat Prodi Kebidanan 

Poltekes Siteba Padang ini antara lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penelitian yang menjadi dasar bagi pelaksanaan tri dharma. Dengan adanya Roadmap 

diharapkan memberi arah terhadap penelitian, baik individual/mandiri atau institusi agar 

terciptanya relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu. 

Secara rinci tujuan penyusunan Roadmap ini adalah: 

a. Mendukung Program Studi Kebidanan menuju Prodi berbasis riset 

b. Membentuk dan mengembangkan payung riset (grand research) unggulan 

c. Mengefisiensikan penggunaan dana yang tersedia  

d. Meningkatkan fokus penelitian bagi dosen-dosen Prodi Kebidanan 

e. Meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian, berupa publikasi pada jurnal 

nasional dan internasional terakreditasi, bahan ajar dan HaKI 

f. Meningkatkan relevansi pemanfaatan hasil penelitian dalam Tri Dharma Peguruan 

Tinggi 

g. Membentuk dan mengembangkan payung riset (grand research) unggulan 

 

1.3 Sasaran Roadmap 

a. Terbentuknya arahan penelitian bagi peneliti di Prodi Kebidanan 

b. Terpetakannya sumberdaya kepakaran di Program Studi Kebidanan Poltekes Siteba 

c. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang terarah, berkualitas dan berkesinambungan 

guna pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermakna dan 

bermanfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan bidan 

d. Terwujudnya budaya penelitian sebagai dasar menuju Program Studi Kebidanan 

berbasis riset 

e. Meningkatnya temuan dibidang kebidanan yang prospektif, aplikatif dan efektif 

dalam memberikan pelayanan kesehatan 

f. Bertambahnya publikasi nasional terakreditasi, publikasi internasional, hak paten/hak 

cipta seni 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI                                                                       

DIII KEBIDANAN POLTEKES SITEBA 

 

 

2.1 Visi 

Visi Program Studi DIII Kebidanan Poltekes Siteba Padang : Menjadi Program studi 

vokasi kesehatan yang menghasilkan Bidan yang professional dan berdaya saing di 

tingkat nasional Tahun 2030. 

 

2.2 Misi  

Misi Program Studi DIII Kebidanan Poltekes Siteba Padang : 

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan untuk menghasilkan bidan yang profesional 

dan memiliki daya saing.  

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berdasarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang kebidanan. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang komunikatif dan edukatif 

berdasarkan kompetensi bidang kebidanan. 

4. Menjalin dan mengembangkan kemitraan melalui kerjasama dengan instansi dalam 

lingkup nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

BAB III   

RENCANA STRATEGIS 

 

3.1 Analisis SWOT 

Kekuatan 

1. Tersedianya alokasi dana untuk penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Perkumpulan 

Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan (PLPPK) Poltekes Siteba dan sumber lain. 

2. Tersedia sarana, prasarana, serta lahan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 

3. Latar belakang peneliti yang sudah lama berkecimpung dalam bidang yang diteliti. 

4. Tersedianya SDM dengan latar belakang pendidikan yang memenuhi syarat. 

5. Adanya aturan yang mewajibkan setiap dosen untuk melakukan penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

 

Kelemahan 

1. Minat meneliti masih kurang. 

2. Kualitas proposal penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang. 

3. Belum dimilikinya publikasi hasil pengabdian masyarakat 

4. Minimnya jumlah dosen yang menulis pada jurnal ilmiah terakreditasi 

5. Alokasi dana penelitian dan pengabdian masyarakat masih kurang. 

6. Masih kurangnya kerja sama dengan pihak eksternal dalam bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

  

Peluang 

1. Tersedianya dana penelitian dan pengabdian masyarakat dari sumber lain. 

2. Adanya Kemudahan Akses penelitian dan pengabdian masyarakat baik di dalam negeri 

maupun di luar negeri 

 

3.2 Rencana Kegiatan 

Strategi 1 

Mewujudkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang 

unggul dan kompetitif pada tingkat regional. 

a. Mengoptimalkan alokasi dana sarana prasarana dan lahan untuk penelitian dan 

pengabdian masyarakat dari Perkumpulan Lembaga Pecinta Pendidikan Kesehatan 

(PLPPK) Poltekes Siteba dan sumber lain 
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b. Melaksanakan peningkatan kemampuan SDM dalam bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat dengan pelatihan workshop dan seminar. 

c. Melakukan upaya untuk meningkatkan minat penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan menyediakan berbagai kemudahan dan reward dalam penelitian 

 

Strategi 2 

Menciptakan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat pada civitas akademika. 

a. Melakukan pemetaan dan pemberdayaan potensi keahlian seluruh dosen. 

b. Pembentukan kelompok keilmuan yang dapat memfasilitasi dalam terselenggaranya 

kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. 

c. Pembentukan tim penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersifat multi disiplin 

dalam membantu mengatasi munculnya krisis di masyarakat. 

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di daerah binaan meliputi perdesaan dan 

perkotaan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

  

Strategi 3 

Meningkatkan jejaring dalam bidang penelitian dengan stake holder. 

a. Mengembangkan daerah binaan dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

mempertimbangkan kekhasan daerah. 

b. Mengembangkan sistem informasi untuk memperluas komunikasi dalam jejaring dengan 

stake holder. 

c. Menyelenggarakan kegiatan berbasis hasil peneltian dasar, terapan, dan inovatif. 

d. Meningkatkan deseminasi dan promosi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 

secara berkelanjutan. 

 

Strategi 4 

Dihasilkannya produk unggulan hasil penelitian dan teknologi tepat guna dalam bidang 

kesehatan. 

a. Meningkatkan jumlah publikasi hasil penelitian kedalam jurnal nasional terakreditasi dan 

jurnal internasional. 

b. Melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang menghasilkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) 
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BAB  IV 

ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

   

4.1 Roadmap Tema Penelitian Program Studi Kebidanan 

Indonesia menghadapi berbagai masalah kebidanan diantaranya angka kematian ibu dan 

angka kematian bayi. Masalah kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan prioritas karena hal 

tersebut menjadi faktor penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, prodi kebidanan berupaya untuk mengembangkan penelitian terkait 

kebutuhan fisik ibu hamil (senam hamil, konsumsi zat besi (Fe)), kebutuhan masa nifas dan 

menyusui (pemberian vitamin A) dan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (fertilitas, 

infertilitas dan penuaan pada sistem reproduksi). 

4.1.1 Tema : Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Kelompok populasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan masalah 

kesehatan ibu dan bayi yaitu asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Masalah kesehatan ibu 

hamil sangat berkaitan erat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam 

kandungan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terkait kebutuhan fisik ibu hamil, disini 

dosen prodi kebidanan melakukan penelitian terkait senam hamil dan konsumsi zat besi. 

Senam hamil merupakan saalah satu kegiatan dalam pelayanan selama kehamilan yang 

bermanfaat untuk menurunkan insiden partus lama. Sedangkan, zat besi (Fe) merupakan 

berperan penting menambah asupan nutrisi pada janin, mencegah anemia defisiensi zat besi, 

mencegah perdarahan saat masa persalinan dan menurunkan risiko kematian pada ibu karena 

perdarahan pada saat persalinan. Dua hal tersebut menjadi fokus penelitian pada ibu hamil, 

karena terkait dengan kasus kematian ibu dan bayi yang perlu diperhatikan, agar dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. 

4.1.2 Tema : Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui dan Asuhan Kebidanan Neonatus, 

Bayi & Balita 

Kelompok populasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan masalah 

kesehatan ibu dan bayi yaitu asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui dan Asuhan 

kebidanan Neonatus, Bayi  dan Balita. Masa nifas merupakan masa kritis bagi ibu setelah 

melalui proses persalinan. Adapun kebutuhan gizi pada ibu nifas yang sering diabaikan yaitu 

mengenai pemberian vitamin A. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat 
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pemberian vitamin A yang rendah. Pemberian vitamin A pada ibu nifas sangat berpengaruh 

dalam meningkatkan kualitas vitamin A dan jumlah kandungan vitamin A dalam ASI. 

Vitamin A berperan penting dalam memelihara kesehatan ibu selama masa nifas, 

meningkatkan konsentrrasi serum retinol ibu, menurunkan penyakit rabun senja serta 

menurunkan mortalitas yang berkaitan dengan masalah kehamilan hingga 40%. Vitamin A 

mempercepat penyembuhan luka ibu setelah melahirkan dan mencegah risiko infeksi dan 

penyakit reproduksi. Disamping itu, ASI merupakan sumber vitamin A yang paling penting 

bagi bayi, semua bayi seacara alami lahir dengan cadangan vitamin A tubuh yang rendah dan 

tergantung pada vitamin A dari kolostrum dan ASI untuk memenuhi kebutuhan fisiologis 

bayi untuk vitamin A dan nutrisi lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. Selain itu, penelitian mengenai motivasi belajar mahasiswa kebidanan juga 

menunjukkan pengaruh terhadap hasil belajar mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan 

menyusui. Semakin baik penguasaan mahasiswa tentang mata kuliah asuhan kebidanan nifas 

dan menyusui, maka semakin baik pula penerapannya dalam melaksanakan asuhan kebidanan 

pada ibu nifas dan menyusui di masa yang akan datang.  

4.1.3 Tema : Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana 

Kelompok populasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan masalah 

kesehatan ibu dan bayi dibutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, khususnya dalam 

konsep dasar kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi wanita yang obesitas 

mengalami gangguan pada siklus menstruasi karena mempengaruhi rasio hormone esterogen 

dan progesteron. Pada wanita yang mengalami obesitas terjadi peningkatan produksi 

esterogen yan terus menerus secara tidak langsung menyebabkan peningkatan hormone 

androgen yang dapat mengganggu perkembangan folikel sehingga tidak dapat menghasilkan 

folikel yag matang dan menyebabkan gangguan menstruasi.  

Masalah lain yang diteliti oleh dosen kebidanan yaitu masalah infertilitas, hal ini 

menyebabkan gangguan fungsi reproduksi meliputi penggunaan obat nyamuk hit elektrik 

mat, yang digunakan oleh masyarakat untuk mengusir nyamuk. Kebiasaan menggunakan obat 

anti nyamuk ini secara tidak langsung mempengaruhi produksi hormon reproduksi pada pria, 

sehingga menghambat produksi testosteron yang berperan penting dalam proses 

spermatogenesis. Dengan terganggunya produksi hormon testosteron ini menyebabkan 

produksi homon pria menurun sehingga memicu terrjadinya infertilitas. Penurunan 
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testosteron juga tejadi pada pria seiring dengan terjadinya penuaan fungsi reproduksi pria 

atau yang dikenal dengan andropause.  

Tiga hal tersebut menjadi fokus penelitian pada kesehatan reproduksi, karena terkait dengan 

kasus fertilitas yang perlu diperhatikan, agar dapat meningkatkan kualitas kesuburan 

pasangan suami istri yang ingin memiliki anak di masa yang akan datang. 
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Tabel Rencana Tema Penelitian Selama 5 Tahun 

Para peneliti dibidang kebidanan menyusun masalah kebidanan tersebut diatas dalam Roadmap penelitian Kebidanan seperti yang disajikan pada 

Gambar 4.1  
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4.2 Roadmap Tema Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi Kebidanan 

Indonesia menghadapi berbagai masalah kebidanan diantaranya angka kematian ibu dan 

angka kematian bayi. Masalah kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan prioritas karena hal 

tersebut menjadi faktor penentu kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. 

Oleh karena itu, prodi kebidanan berupaya untuk mengembangkan pengabdian masyarakat 

4.2.1 Tema : Asuhan Kebidanan Kehamilan 

Kelompok populasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan masalah 

kesehatan ibu dan bayi yaitu asuhan kebidanan pada masa kehamilan. Masalah kesehatan ibu 

hamil sangat berkaitan erat dengan proses pertumbuhan dan perkembangan janin dalam 

kandungan. Oleh karena itu, dosen melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada ibu hamil di 

Posyandu di lingkungan masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. 

4.2.2 Tema : Askeb Neonatus, Bayi & Balita 

Kelompok populasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan masalah 

kesehatan ibu dan bayi yaitu asuhan kebidanan pada masa neonatus, bayi dan balita. Masalah 

kesehatan neonatus, bayi dan balita meliputi masalah gizi (stunting), untuk menghindari hal 

tersebut perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita. Oleh karena itu, dosen 

melaksanakan kegiatan pengukuran tumbuh kembang bayi dan balita di Posyandu di 

lingkungan masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. 

4.2.3 Tema : Kesehatan Masyarakat 

Kelompok populasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan masalah 

kesehatan masyarakat adalah kesehatan Lansia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, 

penyakit yang terbanyak pada lansia adalah untuk penyakit tidak menular antara lain; 

hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung 

dan stroke, dan penyakit menular antara lain seperti ISPA, diare dan penumonia. Oleh karena 

itu, dosen melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan Lansia di Posyandu di lingkungan 

masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. 
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Tabel Rencana Tema Penelitian Selama 5 Tahun 

Para pelaksana PkM dibidang kebidanan menyusun masalah kebidanan tersebut diatas dalam Roadmap penelitian Kebidanan seperti yang 

disajikan pada Gambar 4.2  
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Gambar 4.2 Bagan Roadmap PkM Program Studi Kebidanan Poltekes Siteba Padang 
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4.3 Sasaran dan Lokasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Sesuai dengan topik penelitian dan pengabdian masyarakat 2018-2021 masalah angka 

kematian ibu dan bayi dan kesehatan lansia menjadi perhatian khusus pada  masa ini, maka 

sasaran penelitian dan pengabdian masyarakat adalah seluruh masyarakat yang ada di 

Sumatera Barat. Sementara lokasi kegiatan pengabdian masyarakat difokuskan pada 

masyarakat di daerah Harau (Payakumbuh), Lubuk Minturun (Padang) dan lingkungan 

Poltekes Siteba. 

 

4.4 Keterlibatan Lintas Fakulttas/Lintas Sektor 

Kegiatan ini hanya melibatkan bidang ilmu biomedis kedokteran dalam pelaksanaannya. 

Sementara institusi lain yang akan terlibat dalam kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, Puskkesmas dan lembaga swadaya masyarakat. 

 

4.5 Faktor Pendukung Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Di Prodi Kebidanan seluruh staf pengajar berpendidikan S2. Mengenai sarana penelitian dan 

pengabdian masyarakat terdapat laboratorium praktik kebidanan beserta alat laboratorium. 
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BAB V 

PENDANAAN, PETUNJUK PELAKSANAAN PENEELITIAN DAN PENGABMAS, 

PELAPORAN PRRODUK, MONITORING DAN EVALUASI  

  

Pelaksanaan Roadmap penelitian bagi sivitas akademika Prodi DIII Kebidanan 

Poltekes Siteba, khususnya bagi peneliti memerlukan beberapa faktor pendukung untuk 

terselenggaranya penelitian yang berkualitas mengaccu kepada Roadmap penelitian, yaitu: 

(1) Pendanaan, (2) Pedoman Pelaksanaan Penelitian, dan (3) Sistem Penjamin Mutu. 

5.1 Pendanaan 

Program-program penelitian yang telah disusun dalam kebijakan pedoman Roadmap 

penelitian ini akan didanai dari berbagai sumber pendanaan, yang berasal dari 

penerimaan bukan pajak, maupun dari dana penelitian desentralisasi dan hibah strategis 

nasional yang berasal dari Dikti maupun mandiri.  

  

5.2 Petunjuk Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan mengajukan proposal penelitian oleh individu, 

kelompok keahlian, LPMI Poltekes Siteba dengan mengacu kepada Standar Penelitian 

dan  Pengabdian  Masyarakat. Alur proses pengajuan proposal program penelitian dan 

pelaksanaan system penjaminn mutu disajikan pada Gambar 5.1  
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Gambar 5.1 Skema mekanisme Pengajuan Proposal dan tahap penerapan penjamin mutu 

(PM) 

 

5.3 Sistem Penjamin Mutu 

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian yang berkualitas, maka diperlukan suatu sistem 

penjaminan mutu penelitian yang dlakukan mulai pada tingkat Program Studi sampai dengan 

tingkat Poltekes Siteba. Proposal penelitian sebaiknya diseminarkan terlebih dahulu pada 

tingkat Program Studi, kemudian dievaluasi dan diseleksi pada tingkat Lembaga Penelitian 

(Sekretariat Program) berdasar seleksi administrasi dan seleksi meja (Desk Evaluation) oleh 

tim pakar (reviewer). Rekomendasi dari tim pakar menghasilkan tiga kesimpulan terhadap 

proposal yang dievaluasi, yaitu (1) Didanai, (2) Disarankan untuk diperbaiki sesuai kriteria 

sebelum dilakukan penilaian ulang dan (3) Tidak dapat didanai. Kegiatan monitoring dan 

evaluasi internal dilakukan oleh tim evaluator dengan melakukan site visit, melihat laporan 

kemajuan, proses pelaksanaan kegiatan penelitian dan melihat logbook peneliti, menilai 

laporan akhir dan publikasi. 

Sasaran akhir dari penyusunan Roadmap penelitian Prodi Kebidanan Poltekes Siteba adalah 

terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di lingkungan Sivitas Akademika 
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Poltekes Siteba. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka unit-unit kerja yang terkait dalam 

bidang penelitian perlu melakukan berbagai upaya antara lain: 

1. Melakukan penyebaran informasi (sosialisasi) Roadmap ke seluruh sivitas akademik 

Poltekes Siteba. 

2. Membentuk tim kerja (task force) perbaikan dan pelaksanaan   Roadmap penelitian Prodi 

Kebidanan Poltekes Siteba. 

3. Mendorong peningkatan mutu sumberdaya manusia Prodi Kebidanan Poltekes Siteba, 

baik dosen, pegawai, asisten, maupun mahasiswa. 

4. Mengupayakan tersedianya sarana penunjang penelitian berupa laboratorium dan 

peralatan, serta dana penelitian kelompok bidang keahlian.  

5. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa. 

6. Meningkatkan mutu sarana publikasi ilmiah rumpun ilmu di lingkungan Prodi Kebidanan 

Poltekes Siteba. 

7. Mengupayakan terciptanya jaringan informasi dan kerjasama penelitian dengan institusi 

internal dan eksternal Prodi Kebidanan Poltekes Siteba. 

8. Melakukan pemantauan pelaksanaan Roadmap penelitian Prodi Kebidanan Poltekes 

Siteba.   

9. Melakukan evaluasi setiap tahapan kegiatan penelitian guna perbaikan di masa 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian di Prodi Kebidanan Poltekes 

Siteba dalam berbagai rumpun ilmu tidak dapat dicapai secara tiba-tiba, tetapi 

memerlukan proses yang cukup panjang. Proses ini bisa dicapai secara efisien dan 

efektif jika dipersiapkan dan direncanakan secara matang dan sistematis. Hal ini bisa 

dicapai, salah satunya dengan menyusun kebijakan Roadmap penelitian. Kerangka 

Kebijakan Roadmap Penelitian dan pengabdian masyarakat diharapkan menjadi 

pedoman dan acuan dalam  menyusun program penelitian yang terpadu dan holistic, 

baik berbasis multidisiplin maupun yang interdisiplin. Jika Roadmap penelitian ini 

bisa dipahami dan direspon oleh semua unit kerja yang bergerak di bidang 

penelitian, kemudian prosesnya ditempuh sesuai dengan pencapaian yang 

ditetapkan, maka diharapkan lima tahun ke depan atmosfir penelitian di lingkungan 

Prodi Kebidanan Poltekes Siteba akan berjalan sesuai harapan, serta Poltekes Siteba 

sebagai Kampus berbasis riset menjadi kenyataan. Kerangka Kebijakan Roadmap 

Penelitian ini akan berguna, bila hasil yang telah disepakati benar-benar menjadi 

dokumen rencana tindak, bukan sekedar gambaran normatif dan menjadi dokumen 

acaun bersama untuk tindakan sendiri-sendiri dan yang dilakukan bersama 

(kolaboratif) secara sinergis dalam organisasi. 
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