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BAB 1 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1. Rencana Induk Penelitian (RIP) Akademi Kebidanan Muhammadiyah 
Cirebon 

 
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) 

berasal dari Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat 

Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon dibentuk berdasarkan 

Keppres RI No. 56 Tahun 1982. Untuk meningkatkan efisiensi dan 

sinergi lembaga tersebut, maka Direktur menerbitkan Surat 

Keputusan nomor 009/Kep/III.3-AUM/D/2013, tanggal 05 September 

2013 untuk membentuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (LPPM) yang merupakan penggabungan dari Lembaga 

Penelitian dengan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. 

Bagi Akbid Muhammadiyah yang mengemban Catur Dharma 

(Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan AIK), 

penyiapan  SDM  yang  memiliki  kemampuan  dan  kesiapan  sesuai 

dengan tuntutan pembangunan, merupakan salah satu tantangan dan 

sekaligus peluang. Keterkaitan Catur  Dharma Perguruan Tinggi secara 

integral memiliki makna yang dalam, khususnya dalam kaitan dengan 

semakin beratnya tantangan pembangunan. 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

Akbid Muhammadiyah Cirebon adalah tempat menumbuh-kembangkan 

budaya penelitian di perguruan tinggi dan mendorong pendayagunaan 

hasilnya guna mendukung misi pendidikan tinggi dan pembangunan 

nasional secara berkelanjutan; tempat pengamalan IPTEKS 

berdasarkan kebutuhan masyarakat oleh Akbid Muhammadiyah 

Cirebon, langsung ke masyarakat luas, melembaga, profesional melalui 

metode ilmiah. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

di LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon diklasifikasikan ke dalam tiga 

program, yaitu : 



 

(1) Program pembinaan diarahkan untuk menghasilkan penelitian dan 

pengabdian masyarakat mandiri, publikasi bertaraf nasional/interna- 

sional, bahan/materi pendidikan dan bimbingan untuk program 

S1/S2/S3, dan peningkatan budaya meneliti dan mengabdi kepada 

masyarakat yang produktif. Program ini mencakup Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai APBN Akbid 

Muhammadiyah Cirebon, Penelitian Dasar, Penelitian Hibah 

Bersaing, Penelitian Hibah   Tim   Pascasarjana,   Hibah   

Penelitian   Kerjasama   antar Perguruan Tinggi (Hibah PEKERTI), 

Hibah Strategis Nasional dan Riset Andalan Perguruan Tinggi dan 

Industri (RAPID), Penerapan Ipteks, UJI, Budaya Kewirausahaan 

(KWU, MKU, INWUB dan KBPK). 

(2) Program Penelitian Mandiri lebih diarahkan untuk menciptakan 

inovasi dan pengembangan IPTEKS.  

(3) Program  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  yang 

terkait dengan Kebijakan Publik diarahkan untuk membantu 

pemerintah dan utamanya pemerintah daerah yang berkaitan 

dengan   Otonomi   Daerah,   juga   sebagai   dasar   pengambilan 

kebijakan oleh Swasta dari dalam dan luar negeri. Tergolong dalam 

program ini antara lain Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat yang dibiayai Pemerintah Daerah baik tingkat satu atau 

tingkat dua, dan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. 

 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat LPPM bekerjasama dengan instansi vertikal yaitu 

Ditlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas, Kementerian Riset dan Teknologi, 

dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Secara horisontal 

LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon membangun jaringan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dengan Fakultas, Lembaga 

Penyakit Tropis dan Pusat Studi maupun Komisi Penelitian di 

Lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon. Secara eksternal LPPM 

Akbid Muhammadiyah Cirebon bekerjasama dengan Pemerintah baik 



 

Pemprov maupun Pemkot/Pemkab di Indonesia, dan dengan pihak 

swasta baik dalam maupun luar negeri. 

 

1.2. Arah  Pengembangan  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  

       Akbid Muhammadiyah Cirebon 

 

Arah pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat adalah: 

 

Penelitian 

 

(a) Penelitian diarahkan dan dikembangkan untuk penguatan penelitian 

dasar, dan terapan. 

(b) Pengembangan penelitian diarahkan untuk penguatan penguasaan 

ilmu kesehatan (health science) yaitu berorientasi pada Asuhan 

Kebidanan komunitas dan peningkatan kesehatan Ibu dan Anak. 

(c) Pengembangan  penelitian,  baik  mandiri  maupun  institusional 

diarahkan untuk menciptakan unggulan yang menjadi ciri khas 

Universitas yang tercermin dalam roadmap penelitian   untuk 

memenuhi kebutuhan nasional dan internasional. 



 

 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

(a) Pemberdayaan  masyarakat  secara  inovatif,      integratif,  dan 

komprehensif. 

 

(b) Pengkategorian   jenis   pengabdian   kepada   masyarakat   dan 

pengelolaannya  disesuaikan  dengan  visi,  misi  dan  tujuan Akbid 

Muhammadiyah Cirebon serta kebutuhan masyarakat. 

 

(c) Peningkatan kerjasama dan jejaring (networking) dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di tingkat nasional 

dan internasional, diarahkan untuk pemberdayaan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Dalam rangka mencapai academic milestones yang telah ditentukan 

maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

didasarkan  pada  pengembangan  budaya  ilmiah  di  lingkungan Akbid 

Muhammadiyah Cirebon. Oleh karena itu disusunlah Rencana Induk 

Penelitian (RIP) Akbid Muhammadiyah Cirebon yang di dalamnya 

terdapat 4 tema riset unggulan Akbid Muhammadiyah Cirebon dan 

roadmap penelitiannya. RIP Akbid Muhammadiyah Cirebon dibuat agar 

dapat menjadi arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam 

pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu 5 tahun mulai dari 

tahun 2013 hingga 2017. Harapan yang ingin dicapai adalah agar dalam 

kurun waktu tertentu akan dicapai hasil yang jelas dan terencana untuk 

3 tujuan penelitian yaitu pengembangan keilmuan, dukungan peningkat- 

an kualitas institusi dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di 

masyarakat. Penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ini juga bertujuan untuk mengembangkan budaya ilmiah 

pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi 

pada Asuhan kebidanan komunitas dan peningkatan kesehatan ibu dan 

anak, sehingga membawa manfaat nyata, baik untuk kepentingan 

institusi maupun masyarakat. 



 

Penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  juga  diarahkan 

pada model kerjasama nasional dan internasional baik secara 

institusional yang menyangkut finansial maupun tidak. Kerjasama 

penelitian didasarkan pada prinsip mutualisme untuk menghasilkan 

produk unggulan dan internasionalisasi bidang penelitian yang dapat 

diimplementasikan dalam program pengabdian kepada masyarakat 

dalam rangka mencapai academic milestones. 



 

BAB 2 
 

 

LANDASAN PENGEMBANGAN   
AKADEMI KEBIDANAN MUHAMMADIYAH CIREBON 

 
 
 

2.1.    Landasan Pengembangan Penelitian Akademi Kebidanan 
        Muhammadiyah Cirebon 

 
2.1.1.  Visi Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon 
 

Menjadi institusi pendidikan kebidanan yang berkualitas dan 

berakhlakulkarimah. 

Berkualitas adalah proses penyelenggaraan pendidikan  sesuai 

dengan standar pendidikan 

Ber-akhlakulkarimah adalah lulusan pendidikan kebidanan 

mempunyai kepribadian sorang muslimah yang taat beribadah dan 

berkepribadian yang baik mengikuti tauladan Rasulullah. 

 
2.1.2. Misi Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon 

 
1. Melaksanakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai nilai islami  

2. Melaksanakan penelitian dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan dan penurunan angka kematian ibu dan bayi,  

3. Melaksanakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat 

dibidang kesehatan,  

4. Melaksanakan pembinaan ahlaq dan Kemuhammadiyahan, 

5. Menjalin kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelayanan 

kesehatan. 

 

2.1.3. Tujuan 
 

1. Menghasilkan lulusan D-3 Kebidanan yang kompeten dan 

menjungjung tinggi nilai nilai islami 



 

2. Menghasilkan lulusan D-3 Kebidanan yang mampu bersaing sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS  

3. Menghasilkan penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan 

kebidanan 

4. Menghasilkan penelitian untuk meningkatkan pelayanan kebidanan 

dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi  

5. Mewujudkan kesadaran Masyarakat akan kesehatan ibu dan anak 

melalui upaya preventif dan promotif 

6. Menghasilkan kader persyarikatan yang berakhlakulkarimah 

7. Meningkatkan kompetensi lulusan D-3 Kebidanan melalui kerja 

sama dengan Institusi pendidikan dan lahan praktik yang terstandar. 

 
2.2.    Landasan Pengembangan Penelitian  Lembaga Penelitian  dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
 

2.2.1. Kebijakan Pengembangan Penelitian 

 

Kebijakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon dalam pengembangan 

penelitian dan pengabdian kepada  masyarakat  yang  ada  di  

lingkungannya,  diarahkan  pada peningkatan kualitas dan kuantitas 

yang dilandasi oleh kebutuhan regional dan nasional untuk 

meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global. 

 
2.2.2. Visi LPPM Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon 

 
Menjadi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional maupun internasional, 

menjadi pelopor dalam pengembangan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, berdasarkan nilai-nilai Islam dan 

kemuhammadiyahan. 

 
2.2.3. Misi LPPM Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon 

 
1. Meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas sumber  daya  dosen, 

mahasiswa dan staf administrasi dalam kegiatan penelitian dan 



 

pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  cara  mengembangkan 

aspek L-RAISE++; 

2. Meningkatakan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang relevan dengan program penjaminan mutu 

universitas roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

universitas; 

3.  Meningkatkan relevansi IPTEKS terapan yang inovatif yang mampu 

membangun jiwa kewirausahaan masyarakat luas; 

4. Menghasilkan produk dan jasa yang berbasis IPTEKS agar dapat 

dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat; 

5. Meningkatakan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan instansi pemerintah dan swasta untuk 

menunjang  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan  pembangunan 

nasional; 

6. Mengupayakan   kemandirian   dalam   kegiatan   penelitian   dan 

pengabdian kepada masyarakat melalui kelembagaan manajemen 

yang berorientasi mutu dan kemampuan bersaing secara 

internasional. 

 
 
 
 

2.2.4 Tujuan LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon 
Tujuan untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat beserta sarana dan prasarananya agar dapat tecapai 

pengembangan  LPPM  sebagai  inspirator  pembangunan  regional 

maupun nasional. 

1. Menciptakan atmosfir akademik kelembagaan yang kondusif untuk 

kegiatan, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Menciptakan sumber daya peneliti yang kreatif, produktif, kompetitif, 

proaktif yang mengedapankan kerja tim / istitusi dan yang mampu 

menerapkan produk penelitian bagi kepentingan masyarakat 

pengguna. 



 

3. Terwujudnya akademi kebidanan muhammadiyah sebagai akademi 

riset berdasarkan nilai dan prinsip yang islami(sering melakukan 

penelitian dan pengabdian masyarakat) 

4. Terwujudnya akademi kebidanan sebagai rujukan riset unggul bagi 

institusi lain sewilayah ciayumajakuning 

5. Terwujudnya keunggulan hasil riset di bidang kesehatan 

 



 

 
 

2.2.5 Strategi Pengembangan LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon 
 

Rencana strategis pengembangan LPPM Akbid Muhammadiyah 

Cirebon yang ditetapkan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi 

adalah : 

1.  Peningkatan Relevansi melalui pengembangan metodologi penelitian 

dan  pengabdian  kepada  masyarakat,  kemampuan  berkomunikasi 

dan etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

lembaga yang relevan yang bertaraf nasional dan internasional, dan 

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 

2. Peningkatan Suasana/Atmosfir Akademik, yang ditunjukkan oleh 

pengembangan aktivitas kelompok penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan publikasi hasil dan kegiatan; 

3.  Pengembangan sistem manajemen internal melalui  penataan sistem 

manajemen informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

4.  Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas, melalui peningkatan kinerja 

proses, metode, dan media penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

5. Mendiseminasikan dan mempromosikan produk penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan jumlah dan 

kualitas mitra dan pengguna. 

 

 
 

2.3. Analisis Kondisi 
 

2.3.1. Lingkungan Eksternal 
 

Sebagai suatu lembaga penunjang bagi para staf akademik untuk 

melaksanakan tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi yang melekat pada 

staf akademik tersebut maka eksistensi dan berkembangnya LPPM sangat 

bergantung pada kemampuan internal LPPM dan dukungan lingkungan 

eksternal yang mutlak sebagai wujud pengakuan dan kebutuhan stake 

holders terhadap kepakaran dan keahlian dari peneliti atau pengabdi 



 

masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon. LPPM sangat menyadari bahwa 

penguatan organisasi internal merupakan suatu yang sangat penting untuk 

menunjang pengembangan kerjasama dan jejaring dengan berbagai pihak. 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, LPPM bekerjasama dengan instasnsi vertical misalnya 

Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas, Kementrian Riset dan Teknologi, 

BPPT,  LIPI,  Instansi  pemerintah  lain  baik  Pemprov,  Pemkot/Pemkab, 

BUMN, dan institusi swasta (Industri, Non Government Organization = 

NGO/peerintah dalam dan luar negeri). 

Kerjasama-kerjasama yang terjalin diantaranya adalah kerjasaa 

dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan 

berbagai  institusi  meliputi:  Penelitian  dasar,  Penelitian  terapan, , 

Penelitian Kerjasama untuk Kebijakan Pemerintah dan Swasta (dalam dan 

luar negeri) berbasiskan pada core Akbid Muhammadiyah Cirebon. 

Sedangkan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan meliputi : 

pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia,   

konsultasi   pada   berbagai   instansi   dan   institusi,   Seminar, Pameran, 

Workshop, pendampingan-pendampingan dan aktivitas-aktivits lain yang 

sejalan dengan visi dan misi Akbid Muhammadiyah Cirebon. 

 
2.3.2. Produk dan Layanan 

 
LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon merupakan sebuah unit 

pendukung dalam melaksanakan program Ca tu r  Dharma Perguruan 

Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Produk dan 

layanan yang disediakan oleh LPPM antara lain: melakukan pendataan dan 

membuat database penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

menyediakan dan menyebarluaskan informasi penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, memfasilitasi  dan  melaksanakan  

penelitian/pengabdian  kepada masyarakat. Fungsi fasilitas LPPM bagi para 

peneliti/pengabdi kepada masyarakat   Akbid Muhammadiyah Cirebon 

adalah   melaksanakan   sosialisasi terhadap program-program penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan proposal, mengelola, 

mengirimkan proposal, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penelitian 



 

dan mengabdi kepada masyarakat serta mempertinggi kualitas dan mutu 

peneliti dan pengabdi kepada masyarakat. 

LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon berusaha secara terus 

menerus memperbaiki   manajemen   internal   dan   organisasi   LPPM,   

melakukan program sosialisasi dari keseluruhan skim pendanaan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pendampingan, 

pelatihan metodologi penelitian dan penyusunan proposal, dan mendorong 

peningkatan jumlah proposal yang didanai oleh berbagai pihak penyandang 

dana dengan menekankan pada para peneliti dan pengabdi kepada 

masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon untuk mengusulkan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat berbasiskan road map penelitian Akbid 

Muhammadiyah Cirebon dan  juga  topic  penelitian  unggulan  nasional  

yang telah ditetapkan dalam ARN, serta membangun jejaring nasional 

maupun internasional di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Pada saat ini LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon telah 

mengembangkan sistem informasi dalam pendataan kegiatan-kegiatan 

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sehingga data base dari 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPPM sudah dapat dibuat. 

Website LPPM yang selalu di update memungkinkan pengguna dapat 

mengakses LPPM tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Produk LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon lainnya adalah 

dimilikinya tiga jurnal ilmiah sebagai media publikasi hasil penelitian 

maupun pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para 

peneliti dan pengabdi kepada masyarakat. Jurnal tersebut adalahMidwive 

Research. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dan peran jurnal yang 

dikelola LPPM sebagai sarana untuk sosialisasi topik-topik penelitian 

unggulan yang sudah dan akan dikembangkan di Akbid Muhammadiyah 

Cirebon, maka sudah dilakukan revitalisasi dewan redaksi adalahMidwive 

Research lebih diarahkan untuk menjadi e-journal dan jurnal terakreditasi.  

Layanan untuk bidang penelitian yang dilakukan oleh LPPM adalah 

Akbid Muhammadiyah Cirebon meliputi  layanan:  penelitian  dasar,  

penelitian  terapan, penelitian kerjasama untuk kebijakan pemerintah dan 



 

swasta (dalam dan luar negeri). Sedangkan pengabdian kepada masyarakat 

yang dilaksanakan meliputi berbagai aktivitas yang dikemas dalam bentuk 

pelatihan, konsultasi dan pendampingan, seminar, pameran maupun 

workshop.  Sedangkan  pengabdian  masyarakat  yang  berbasiskan  pada 

hasil penelitian yag saat ini masih rendah akan ditingkatkan dengan 

membuat program hibah kompetisi pengabdian masyarakat sebagai 

implementasi dari hasil yang mana hal ini sejalan dengan kebutuhan 

nasional  akan  pentingnya  implementasi  hasil-hasil  penelitian  dan 

penerapan iptek dalam pengabdian masyarakat. 

Kita  sadari  bersama  bahwa  seringkali  bidang-bidang  yang 

ditawarkan oleh pihak penyandang dana eksternal (nasional/internasional) 

kurang sinergis dengan tema-tema unggulan dan kekhususan yang 

ditetapkan oleh Akbid Muhammadiyah Cirebon. Maka saat ini sudah 

mendesak dan sangat diperlukan dukungan bagi tercapainya keunggulan-

keunggulan Akbid Muhammadiyah Cirebon dengan menetapkan skim 

pendanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan 

oleh para peneliti dan pengabdi masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon 

sesuai dengan arah penelitian yang telah ditetapkan didalam roadmap 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat Akbid Muhammadiyah 

Cirebon. Pendanaan internal ini berfungsi sebagai stimulator bagi peneliti 

dan pengabdi pada masyarakat untuk secara bertahap membudayakan 

suatu kerja kelompok secara interdepedensi dan terintegratif dengan 

mengusung tema-tema unggulan dan kekhususan Akbid Muhammadiyah 

Cirebon baik dalam bidang penelitian maupun pengabdian pada 

masyarakat. 

 
2.3.3 Internal Manajemen dan Organisasi 

 
Pada dasarnya seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akbid 

Muhammadiyah Cirebon berada dalam koordinasi Direktur yang dalam pelaksanaan 

sehari-hari dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat.3.2. Pembagian tugas dan wewenang  



 

3.2.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

3.2.1.1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah 

pimpinan dan penanggung jawab utama Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Ketua LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.  

3.2.1.2. Ketua LPPM dalam melaksanakan fungsinya mempunyai tugas pokok:  

1. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan Sistem 

Manajemen Mutu di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

2. Menyusun Kebijakan Peningkatan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di 

Akbid Muhammadiyah Cirebon sebagai panduan arah pembinaan dan 

pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk seluruh dosen 

dan unit penelitian di lingkungan Institusi; 

3. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang merupakan tugas LPPM, baik untuk 

bidang ilmu-ilmu alam dan teknologi maupun untuk bidang ilmu-ilmu sosial; 

4. Membuat kesepakatan kerja bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan lembaga-lembaga di luar Akbid Muhammadiyah Cirebon; 

5. Mengkoordinasikan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan instansi di luar Akbid Muhammadiyah Cirebon; 

6. Menyelenggarakan workshop, simposium, seminar hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan ilmiah sejenis lainnya; 

7. Mencari sumber-sumber pembiayaan untuk peningkatan kualitas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, workshop, lokakarya dan seminar dari berbagai 

instansi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri;  

3.2.1.3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada  



 

 Masyarakat bertanggungjawab kepada Direktur.  

3.2.2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  

3.2.2.1. Sekretaris LPPM adalah unsur pelaksana administrasi yang berfungsi membantu 

Ketua LPPM dalam pengendalian dokumen, rekaman, dan tata kelola 

administrasi dalam seluruh kegiatan LPPM.  

3.2.2.2. Sekretaris LPPM diangkat oleh Direktur atas usul Ketua LPPM, dan dalam 

pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab 

kepada Ketua LPPM.  

3.2.2.3. Sekretaris LPPM dalam pelaksanaan fungsinya mempunyai tugas pokok:  

1. Membantu Ketua LPPM dalam menjalankan semua fungsi dan tugasnya; 

2. Mendokumentasikan semua kegiatan LPPM  

3. Membantu persiapan dan pelaksanaan, memonitor dan mengevaluasi 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan 

oleh unit-unit pelaksana kegiatan atau oleh para peneliti Akbid 

Muhammadiyah yang bersumber dari program pendanaan internal dan 

eksternal institusi; 

4. Mengkoordinasikan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana kegiatan 

atau oleh tenaga-tenaga akademik Akbid Muhammadiyah yang 

bersumber dari program pendanaan internal dan eksternal Institusi.  

  



 

3.3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)  

3.3.1. Kedudukan LPPM  

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur 

pelaksana akademik institusi yang melaksanakan tugas penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam satu atau sekelompok bidang ilmu 

tertentu atau lintas bidang ilmu. LPPM dipimpin oleh seorang Ketua yang 

diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur.  

3.3.2. Tugas dan Wewenang LPPM  

LPPM bertugas dan berwenang melaksanakan dan mengkoordinasikan 

penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber 

dari program pendanaan internal institusi, yang diselenggarakan oleh 

dosen/tenaga akademik, dengan uraian tugas sebagai berikut:  

1. Membuat dan memperbaharui Kebijakan Peningkatan Kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat di Akbid Muhammadiyah Cirebon 

sebagai pedoman arah dan kebijakan pengabdian kepada masyarakat 

Akbid Muhammadiyah, yang mencakup rencana jangka pendek, 

menengah dan panjang secara menyeluruh untuk Akbid muhammadiyah 

Cirebon;  

2. Membantu menyusun Panduan Penyelenggaraan Penelitian Akbid 

Muhammadiyah Cirebon, sebagai acuan operasional penyelenggaraan 

kegiatan penelitian yang berlaku di lingkungan Akbid Muhammadiyah 

Cirebon;  

3. Membantu menyusun Panduan Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian 

kepada Masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon, sebagai acuan 



 

operasional penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang berlaku di lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon;  

4. Membuat kesepakatan atau perjanjian kerjasama bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat atas nama Akbid Muhammadiyah 

Cirebon dengan pihak luar setelah mendapatkan persetujuan Direktur; 

5. Mengkoordinasikan semua kegiatan Pusat-Pusat Studi Institusi;  

6. Memberikan pelayanan administrasi berkaitan dengan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari program 

pendanaan internal institusi, kepada dosen/peneliti berkaitan dengan 

kegiatan yang akan/sedang/telah dilaksanakan;  

7. Memberikan pelayanan konsultasi berkaitan dengan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari program 

pendanaan internal akademik, kepada dosen/peneliti berkaitan dengan 

kegiatan yang akan/sedang/telah dilaksanakan;  

8. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh dosen/peneliti yang bersumber dari 

program pendanaan internal akademik;  

9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

dosen/peneliti dan atau pusat studi akademik yang bersumber dari 

program pendanaan internal akademik;  

10. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atas nama 

Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon yang bersumber dari 

program pendanaan internal akademik;  

 
 

 

 
 



 

 
Pengambilan keputusan selalu ditetapkan berdasarkan rapat-rapat 

yang secara rutin yang dilaksanakan dengan frekuensi yang bervariasi 

sesuai dengan kebutuhan. Berbagai jenis rapat yang dilaksanakan adalah 

rapat staf rutin LPPM yang dilaksanakan minimal 1 bulan 2 kali, rapat 

koordinasi, dengan berbagai stake holders, dengan notulen rapat yang 

terdokumentasi. 

 

2.3.4. Sumber Daya Manusia 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) di LPPM terdiri dari staf Dosen yang 

duduk di dalam jabatan struktural yakni Ketua dan Sekretaris LPPM. 

Dimana riwayat pendidikan terakhir ketua dan Sekretaris adalah S2 Ilmu 

Kesehatan Masyarakat.  

 

2.3.5.2 Manajemen Data dan Informasi 

 

Data-data yang berkaitan dengan Penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat terdata rapi pada sub bagian-sub bagian yang terkait dan 

Laporan  hasil  penelitian  ataupun  kumpulan  abstrak dan  buku-buku  lain 

yang dimiliki oleh LPPM menjadi tanggung jawab Sub bagian program Data 

dan Informasi. Buku-buku tersebut dapat dipinjam dan terbuka bagi para 

pengguna yang membutuhkan. Sistem informasi LPPM adalah merupakan 

bagian integral dari sistem informasi Akademi Kebidanan Muhammadiyah 

Cirebon. Program register yang dikembangkan pun nantinya berbasiskan 

pada program Cyber Campus Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon  

yang  merupakan  sub  sistem  informasi  akademik  yang dikembangkan 

oleh Universitas. Saat ini stake holders dapat mengakses secara langsung 

website LPPM dan melakukan penelusuran, meng upload, maupun 

meminta makalah lengkap dari abstrak penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dari para staf dosen Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon. 

 



 

Bagi para pengguna yang menginginkan secara langsung informasi- 

informasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan LPPM yang memiliki seluruh laporan 

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tujuh buah komputer 

terhubung dengan internet dengan kapasitas bandwith yang mencukupi. 

Melalui program IMHERE Project sudah dibuatkan titik-titik jaringan 

tambahan  sehingga  memungkinkan  komputer-komputer  yang  ada 

terhubung dengan internet hanya masih dibutuhkan asesoris pelengkap 

sehingga titik-titik tersebut dapat dimanfaatkan. Sistem informasi ini dikelola 

oleh staf pendukung yang memiliki kompetensi memadai sebagai operator 



 

 

ahli,  sehingga  untuk  menjamin  agar  kinerja  LPPM  menjadi  lebih  baik 

dengan  di  dukung  staf  pendukung  yang  kompeten,  pelatihan-pelatihan 

untuk peningkatan kompetensi staf sangat diperlukan. 

Pada saat ini LPPM  telah mengembangkan sistem informasi 

dalam pendataan kegiatan-kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada 

masyarakat sehingga data base dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh LPPM maupun difasilitasi oleh LPPM sudah dapat dibuat. Website 

LPPM yang selalu di update memungkinkan pengguna dapat mengakses 

LPPM tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Namun informasi data-data 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih sulit diakses akibat 

registrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara 

parsial pada masing-masing unit. Untuk meningkat pemanfaatan 

penyampaian informasi tentang aktivitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat bagi para dosen Akademi Kebidanan Muhammadiyah Cirebon, 

LPPM bekerjasama dengan DSI mengembangan suatu sistem layanan 

penelusuran informasi dan registrasi yang berbasis pada pengembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem informasi secara 

terintegrasi ini sangat diperlukan tidak saja agar informasi dapat dengan 

mudah dan lebih cepat disampaikan namun juga agar para peneliti/pengabdi 

kepada masyarakat dapat melakukan registrasi penelitian/pengabdian 

kepada masyarakat (proposal, monev, laporan maupun luaran  dan tindak 

lanjut hasil) secara on-line di masing-masing unit sehingga dapat dibuat 

data base penelitian dan  pengabdian  kepada  masyarakat  Akademi 

Kebidanan Muhammadiyah Cirebon secara  menyeluruh.  

 

2.3.7.  Capaian Rencana yang Sudah Ada 

Untuk mengukur capaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam matriks berikut ini akan disampaikan capaian-capaian 

dalam tiap tahunnya untuk masing-masing kegiatan baik kegiatan penelitian 

maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun 2006 hingga 

tahun 2013. 

 



 

 
 

TAHUN 

 
 

PENELITIAN 

 
 

PENGABDIAN 

2010 

Hubungan Antara Minat Dan 
Motivasi Belajar Terhadap Prestasi 
Belajar Mahasista Tingkat II Semester 
III Di Akbid Muhammadiyah Cirebon 
Tahun 2010 (Eka Ratnasari, SST) 

Penyuluhan Dan Pemeriksaan Dalam 
Pengajian Bulanan Aisyiah  

2011 

Hubungan Antara Motivasi Dengan 
Prestasi Belajar Mahasiswa Tingkat 
IIA Semester IV Yang Memiliki Pacar 
di Akademi Kebidanan 
Muhammadiyah Cirebon Tahun 2011 
(Ria Yulianti) 

Pemeriksaan Iva Untuk Deteksi Ca Servisk 
Di Klinik Dunia Medika  

2012 

Analisis Faktor Yang Berhubungan 
Dengan Peningkatan Pengetahuan 
Peserta Pelatihan APN di Kota 
Cirebon (Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T., 
M.Kes) 

Penyuluhan Kesehatan Dalam Acara Kelas 
Ibu Menyusui Rumah Zakat  

2013 

Analisis Faktor Yang Berhubungan 
Dengan Praktik Periksa Payudara 
Sendiri Di Akbid Muhammadiyah 
Cirebon Tahun 2013 (Hj. Sri Musfiroh, 
S.Si.T) 

Pendidikan Kesehatan Kepada Siswa Dalam 
Keputrian Di Sman 5 Cirebon 



 

 

 

2.3.8. Peran LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon 
 

Sesuai dengan Catur Dharma Akbid Muhammadiyah Cirebon (pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian), peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) Akbid Muhammadiyah Cirebon secara internal 

maupun eksternal adalah 

 

a. Menjalankan dua dari catur dharma perguruan tinggi tersebut, yaitu 

melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b.  Merupakan salah satu lembaga di Akbid Muhammadiyah Cirebon yang 

bertugas menumbuh-kembangkan budaya penelitian di perguruan tinggi 

dan mendorong pendayagunaan hasilnya guna mendukung misi 

pendidikan tinggi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan 

c.  Mencetak peneliti professional dari perguruan tinggi yang menjadi asset 

bangsa  berlandaskan  pada  keilmuan  dan  kompetensinya  sehingga 

dapat bermanfaat bagi bangsa dan Negara. 

d.  Tempat pengamalan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat oleh 

Akbid Muhammadiyah Cirebon, langsung ke masyarakat luas, 

melembaga, profesional melalui metode ilmiah. 

 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPM 

Akbid Muhammadiyah Cirebon diklasifikasikan ke dalam tiga program, yaitu 

(1) Program Pembinaan, (2) Program Penelitian Mandiri dan (3) Program 

Penelitian dan Pengbadian kepada Masyarakat yang terkait dengan 

Kebijakan Publik. 

(1) Program pembinaan diarahkan untuk menghasilkan penelitian dan 

pengabdian masyarakat mandiri, publikasi bertaraf 

nasional/internasional, bahan/materi pendidikan dan bimbingan untuk 

program S1/S2/S3, dan peningkatan budaya meneliti dan mengabdi 

kepada masyarakat yang produktif. Program ini mencakup Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai APBN Akbid 

Muhammadiyah Cirebon,  Penelitian  Dasar,  Penelitian  Hibah  

Bersaing,  Penelitian Hibah Tim Pascasarjana, Hibah Penelitian 



 

Kerjasama antar Perguruan Tinggi (Hibah PEKERTI), Hibah Strategis 

Nasional dan Riset Andalan Perguruan  Tinggi  dan  Industri  (RAPID),  

Penerapan  Ipteks,  Vucer, Vucer Multi Years/Tahun (VMT), UJI, Budya 

Kewirausahaan (KWU, MKU, INWUB dan KBPK). 

(2) Program Penelitian Mandiri lebih diarahkan untuk menciptakan inovasi 

dan pengembangan IPTEKS.   

(3)  Program  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  diarahkan 

untuk membantu pemerintah utamanya pemerintah daerah yang 

berkaitan dengan Otonomi Daerah, juga sebagai dasar pengambilan 

kebijakan oleh Swasta dari dalam dan luar negeri. Untuk 

Sumberdananya dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah baik tingkat 

satu atau tingkat dua, dan perusahaan swasta dalam dan luar negeri. 

Selanjutnya LPPM juga bekerjasama dengan instansi vertikal yaitu 

Ditbinlitabmas, Ditjen Dikti, Depdiknas, Kementerian Riset dan Teknologi, 

dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Secara horisontal LPPM 

Akbid Muhammadiyah Cirebon membangun jaringan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan Fakultas, dan Komisi-komisi/Pusat 

Kajian di Lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon. Secara eksternal 

LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon bekerjasama dengan Pemerintah baik 

Pemprov maupun Pemko/Pemkab  di  Cirebon, Jawa Barat,  dan  dengan  

pihak  Swasta  baik  dalam maupun luar negeri. 

 

2.3.9. Potensi di bidang riset, bidang SDM, bidang sarana dan 

prasana, organisasi manajemen 

LPPM  Akbid Muhammadiyah Cirebon  merupakan  sebuah  lembaga  

pendukung  dalam pelaksanaan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di 

bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Produk dan layanan 

yang disediakan oleh LPPM antara lain: melakukan pendataan dan 

membuat database penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

menyediakan dan menyebarluaskan informasi penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, memfasilitasi dan  melaksanakan  

penelitian/pengabdian  kepada masyarakat. Fungsi fasilitasi LPPM bagi 



 

para peneliti/pengabdi kepada masyarakat  Akbid Muhammadiyah Cirebon 

adalah  melaksanakan  sosialisasi terhadap program-program penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, mengumpulkan proposal, mengelola, 

mengirimkan proposal, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat serta mempertinggi kualitas dan mutu 

peneliti dan pengabdi kepada masyarakat. 

PPM Akbid Muhammadiyah Cirebon berusaha secara terus menerus 

memperbaiki   manajemen   internal   dan   organisasi   LPPM,   melakukan 

program sosialisasi dari keseluruhan skim pendanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan pendampingan, pelatihan 

metodologi penelitian dan penyusunan proposal, dan mendorong 

peningkatan jumlah proposal yang didanai oleh berbagai pihak penyandang 

dana dengan menekankan pada para peneliti dan pengabdi kepada 

masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon untuk mengusulkan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat berbasiskan road map penelitian Akbid 

Muhammadiyah Cirebon dan  juga  topik  penelitian  unggulan  nasional  

yang telah ditetapkan dalam ARN, serta membangun jejaring nasional  

maupun internasional di bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Pada saat ini LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon telah 

mengembangkan sistem informasi dalam pendataan kegiatan-kegiatan 

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat sehingga data base dari 

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh LPPM maupun difasilitasi oleh 

LPPM sudah dapat dibuat. Website LPPM yang selalu di update 

memungkinkan pengguna dapat mengakses LPPM tanpa terbatas oleh 

ruang dan waktu (walaupun dalam tiga bulan terakhir ini mengalami 

masalah), namun informasi data-data penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat masih sulit diakses akibat registrasi hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang dilakukan secara parsial pada masing-masing 

unit. Untuk meningkat pemanfaatan penyampaian informasi tentang 

aktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen 

Akbid Muhammadiyah Cirebon, diperlukan pengembangan suatu sistem 

layanan penelusuran informasi dan registrasi yang berbasis pada 



 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan sistem 

informasi ini sangat diperlukan tidak saja agar informasi dapat dengan 

mudah  dan  lebih  cepat  disampaikan  namun  juga  agar  para 

peneliti/pengabdi kepada masyarakat dapat melakukan registrasi 

penelitian/pengabdian kepada masysrakat secara on-line di masing-masing 

unit dan tidak harus secara fisik melalui LPPM namun tetap terintegrasi. 

Sehingga dengan demikian dapat dibuat data base penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon secara 

menyeluruh.  

Layanan untuk bidang penelitian yang dilakukan oleh LPPM Akbid 

Muhammadiyah Cirebon meliputi layanan: penelitian dasar, penelitian 

terapan, penelitian kerjasama untuk kebijakan pemerintah dan swasta 

(dalam dan luar  negeri),  sedangkan  Pengabdian  kepada  masyarakat  

yang dilaksanakan meliputi berbagai aktivitas yang dikemas dalam bentuk 

pelatihan, konsultasi dan pendampingan,seminar, pameran maupun 

workshop, sedangkan pengabdian masyarakat yang berbasiskan pada hasil 

penelitian yang saat ini masih rendah akan ditingkatkan dengan membuat 

progran hibah kompetisi pengabdian masyarakat sebagai implemantasi dari 

hasil penelitian yang mana hal ini sejalan dengan kebutuhan nasional akan 

pentingnya implemantasi hasil-hasil penelitian dan penerapan iptek dalam 

pengabdian masyarakat. Kita sadari bersama bahwa seringkali bidang- 

bidang yang ditawarkan oleh pihak penyandang dana eksternal 

(nasional/internasional) kurang sinergis dengan tema-tema unggulan dan 

kekhususan yang ditetapkan oleh Akbid Muhammadiyah Cirebon. 

Maka saat ini sudah sangat mendesak dan sangat diperlukan 

dukungan bagi tercapainya keunggulan-keunggulan Akbid Muhammadiyah 

Cirebon dengan menetapkan skim pendanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat  yang  bersifat  internal  (institusional)  yang  

ditujukan  untuk menjamin bahwa sebagian penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat yang dilaksanakan oleh para peneliti dan pengabdian 

masyarakat Unair sesuai dengan arah penelitian yang telah ditetapkan di 

dalam roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat  

 



 

Akbid Muhammadiyah Cirebon.  Pendanaan internal ini berfungsi sebagai 

stimulator bagi peneliti dan pengabdi pada masyarakat untuk secara 

bertahap membudayakan suatu kerja kelompok secara interdependensi dan 

terintegratif dengan mengusung tema-tema unggulan dan kekhususan 

Akbid Muhammadiyah Cirebon baik dalam bidang penelitian maupun 

pengabdian pada masyarakat. Pendanaan internal ini diperlukan juga untuk 

meningkatkan   atmosfir   akademik   yang   berorientasi   pada   penelitian 

unggulan berbasis core science yang memungkinkan dibentuknya jalinan 

kerjasama dengan pihak-pihak eksternal (pemerintah, swasta, LSM) 

nasional maupun internasional dalam pengembangan tema-tema penelitian 

dan pengabdian masyarakat unggulan Akbid Muhammadiyah Cirebon. 

Secara umum pengabdian kepada masyarakat Akbid Muhammadiyah 

Cirebon dirancang sebagai wadah yang seluas mungkin bisa menampung 

aspirasi akademik dalam bentuk tindak lanjut hasil penelitian; kajian dan 

pengembangan ilmu; kerjasama; dan layanan yang saling berkaitan untuk 

pengembangan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa 

Komisi LPPM sejatinya sudah memiliki wilayah-wilayah binaan sesuai 

dengan kompetensi keilmuan di Komisi tersebut bekerjasama dengan 

beberapa Lembaga misalnya dengan Aisyiyah, Panti Jompo,  Yayasan TK 

Nursalam, dan beberapa institusi swasta, namun untuk lebih mendorong 

dicapainya tujuan utama pengabdian kepada masyarakat berupa 

pengembangan kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan 

isu.  



 

 

2.3.10. Analisis SWOT 

 

Pelaksanaan  evaluasi  diri  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap 

yakni tahap pengumpulan data yang dilakukan dengan menggali data dari 

sistem informasi yang sudah dilaksanakan baik di tingkat lembaga maupun 

di Akbid Muhammadiyah Cirebon maupun penggalian data dari para stake 

holders. Selanjutnya data dianalisis kemudian hasil analisis tersebut 

direview lagi secara bertingkat seingga dapat diidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman serta kemajuannya berdasarkan analisis 

SWOT tersebut. Dari hasil analisis dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan 

dan akar permasalahannya kemudian digunakan sebagai landasan untuk 

alternative solusi dalam mengatasi kelemahan-kelemahan dan 

meningkatkan kekuatan dan kinerja lembaga. 

 

Dokumen evaluasi diri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) berisi gambaran saat ini dan capaian kinerja lembaga 

serta   kendala-kendala,   permasalahan   dan   akar   permasalahan   yang 

dihadapi dalam pencapaian tujuan dari lembaga dan alternatif  solusi yang 

akan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan.  Evaluasi  diri  dibuat  secara 

sistematik untuk menghimpun dan mengolah data yang sahih dengan 

melibatkan seluruh komponen lembaga (pengelola, dosen peneliti/pengabdi 

masyarakat, karyawan, mahasiswa dan rekanan-rekanan maupun stake 

holders lainnya) sehingga diharapkan mampu menampilkan kondisi faktual 

lembaga yang nantinya dapat digunakan sebagai alat kontrol dan perbaikan 

kinerja lembaga. 

 

Evaluasi diri LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon dilaksanakan 

melalui beberapa tahap yakni tahap pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggali data dari sistem informasi yang sudah dilaksanakan baik 

di tingkat lembaga maupun di Akbid Muhammadiyah Cirebon maupun 

penggalian data dari para stake holders. Selanjutnya data dianalisis oleh tim 

pelaksana penyusunan evaluasi diri yang dibentuk berdasarkan Surat 

Tugas Ketua LPPM. Kemudian hasil analisis tersebut direview lagi secara 



 

bertingkat sehingga dapat diidentifikasi Kekuatan, Kelemahan, peluang dan 

ancaman serta fenomena masalah, akar permasalahan dan alternatif 

solusinya. 

 

Dari aspek-aspek yang telah dianalisis maka dapat diidentifikasi 

permasalahan utama yang dihadapi oleh LPPM yakni: Penelitian-penelitian 

yang dilaksanakan sebagian masih bersifat monodisiplin, pengajuan 

proposal oleh para peneliti/pengabdi masyarakat sudah cukup memadai 

namun sebagian besar masih dalam area penelitian-penelitian dasar dan 

terapan dan belum banyak yang berlanjut menjadi penelitian difusi iptek 

maupun peningkatan kapasitas produksi, ketidakpastian keberlanjutan 

pendanaan penelitian hingga tercapainya output/outcome (produk/model) 

sebagaimana yang diharapkan karena masih menggantungkan pada 

sumber dana eksternal, publikasi hasil penelitian/pengabdi kepada 

masyarakat masih rendah, kebijakan pajak yang cukup memberatkan, 

kerjasama internasional baik penelitian maupun pengabdian kepada 

masyarakat  masih  relatif  rendah,  keterlibatan  dosen  dalam  pengabdian 

kepada  masyarakat  masih  rendah,  program  pengabdian  kepada 

masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata masih kurang fokus dan belum 

mendukung terciptanya wilayah-wilayah binaan dan optimalisasi peran 

dosen/mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat sebagai 

wujud Social Responsabilty Akbid Muhammadiyah Cirebon. 

 

Adapun akar masalah yang teridentifikasi adalah: masih sedikitnya 

penelitian yang bersifat interdisipliner dan kurang mengoptimalkan potensi 

core  bussines  Akbid Muhammadiyah Cirebon secara  terintegrasi,  belum  

adanya pokja atau tim yang mampu menjembatani dan mengoptimalkan 

hasil-hasil penelitian/pengmas menjadi suatu produk/model yang unggul 

dan implementatif di masyarakat atau  stake holder lainnya   kebijakan 

pajak yang  cukup  memberatkan  karena  Status BHMN  dianggap  oleh  

institusi pajak sebagai badan usaha swasta, minimnya penelitian-penelitian 

yang bersifat implementatif dan percepatan difusi, belum ada pola 

pendanaan yang dikembangkan Institusi untuk menjamin terlaksananya 



 

penelitian unggulan Akbid Muhammadiyah Cirebon secara berkelanjutan 

dan masih sedikitnya penelitian-penelitian yang siap dikerjasamakan 

dengan industri dan belum implementatifnya modul-modul yang mendukung 

pelaksanaan KKN-BBM dengan mengusung tema-tema spesifik. 

 

Sedangkan alternatif solusi yang akan dilaksanakan antara lain: 

mengoptimalkan dan meningkatkan payung-payung penelitian berbasiskan 

roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Akbid 

Muhammadiyah Cirebon yang didukung oleh para peneliti dari berbagai 

disiplin keilmuan, memperjuangkan pada institusi pajak tentang 

pemahaman bahwa status BHMN adalah tidak berbeda dengan PTN dan 

tidak sama dengan PTS.Perlunya skim pendanaan internal untuk penelitian 

dan pengmas unggulan Akbid Muhammadiyah Cirebon yang mengacu pada 

roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat guna tercapainya 

“produk” unggulan Akbid Muhammadiyah Cirebon dengan outcome yang 

jelas dan sesuai dengan target capaian. Meningkatkan sosialisasi skim 

pendanaan penelitian/pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan 

dan peningkatan partisipasi dosen dalam penelitian-penelitian yang bersifat 

percepatan difusi iptek dan peningkatan kapasitas produksi, meningkatkan 

jejaring dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional serta  

optimalisasi KKN-BBM sebagai ujung tombak program CSR Unair yang 

berkesinambungan dengan melibatkan seluruh komponen mahasiswa 

maupun dosen. 

 

Dari data analisis yang telah dilakukan pada masing-masing sektor 

maka dapat disimpulkan analisis SWOT Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat Akbid Muhammadiyah Cirebon 



 

 

ANALISIS SWOT   

PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

FAKTOR EKSTERNAL 

FAKTOR INTERNAL 

 

KEKUATAN (STRENGHT) KELEMAHAN (WEAKNESS) 

1. Tersedianya anggaran institusi untuk penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

2. Memiliki SDM (dosen) dg.jumlah yg cukup dan kompeten untuk 

melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 

3. Memiliki klinik pratama (pelayanan) sebagai lahan penelitian dan 

pengabdian masyarakat untuk menerapkan catur dharma 

perguruan tinggi 

4. Memiliki wilayah binaan sebagai sasaran untuk pelaksanaan 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

5. Memiliki jurnal internasional (langganan) sebagai referensi 

melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat 

6. Memiliki jurnal ISSN untuk publikasi hasil penelitian 

 

1. Kurangnya SDM pengelola 

LP2M 

2. Belum terbentuknya system 

pengelolaan penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

3. Kurangnya alokasi anggaran 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat 

4. Kurangnya Inisiatif  SDM 

(Dosen) 

5. Belum ada reward maupun 

sanksi untuk memotivasi 

dosen melaksanakan 

penelitian dan pengabdian 

6. Waktu dosen Catur dharma 

(pengajaran) terlalu banyak 

7. Tugas tambahan menjadi 

prioritas 

8. Kurangnya animo akademi 

lain utk bertukar artikel 

ilmiah 

PELUANG (OPPORTUNITY) 

1. Terdapatnya hibah penelitian 

dari pemerintah 

2. Terdapat tawaran kerjasama 

(yayasan/org.sosial/ pendidikan 

sekolah menengah 

negeri/swasta) untuk 

pelaksanaan pengabdian 

masyarakat 

1. Sosialisasi tentang pentingnya pelaksanaan catur dharma PT 

(penelitian dan pengabdian masyarakat) bagi dosen (2013) 

2. Sosialisasi informasi tentang adanya anggaran institusi untuk 

penelitian  

3. Sosialisasi tentang adanya program hibah penelitian dan 

pengabdian masyarakat dari pemerintah (kopertis) 

4. Sosialisasi dan pelatihan pedoman pengajuan,pelaksanaan dan 

pelaporan penelitian 

5. Sosialisasi dan pelatihan akses web simlitabmas 

6. Sosialisasi dan pelatihan pembuatan buku ajar dan karya dosen 

lainnya 

  

 

 

 

1. Pengadaan dan pembentukan 

struktur unit LP2M 

2. Pengajuan pembuatan SK 

Struktur unit LP2M  

3. Pembuatan RIP LP2M 

(roadmap, jadwal pembagian 

tim penelitian dan pengabdian 

masyarakat) 

4. Pembuatan Web LP2M untuk 

memudahkan akses dosen  

5. Pengajuan penambahan 

alokasi anggaran penelitian 

dan pengabdian masyarakat 

yang berasal dari institusi 

(min. 5 juta@penelitian) 

6. Pembuatan jadwal penelitian 

bagi dosen dalam 5 tahun ke 

depan (per semester) 

7. Pembuatan dan penetapan 

reward dan sanksi bagi dosen 

yang telah/tidak melakukan 

penelitian 

 

ANCAMAN 

(THREAT) 

1. Mengadakan pelatihan/workshop penyusunan proposal 

penelitian hibah dikti 

2. Mengadakan MoU/ kerjasama dengan dinas kesehatan 

kota/kabupaten sewilayah ciayumajakuning 

3. peningkatan jadwal penelitian dan pengabdian masyarakat  

 

 

1. Mengadakan monev atas 

program yang telah dibuat 

(kesesuaian program dan 

pencapaian)  

2. mengadakan workshop 

nasional dan publikasi ilmiah  

 

1. Daya saing yang tinggi dalam 

mendapatkan hibah penelitian 

pemerintah 

2. Birokrasi dan perijinan 

penelitian yang sulit 

 

 

 

 



 

 

BAB 3 
 

 

GARIS BESAR RIP  
AKBID MUHAMMADIYAH CIREBON 

 
 

 
 

3.1 Sasaran dan Tujuan RIP Akbid Muhammadiyah Cirebon 
 
 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Akbid Muhammadiyah Cirebon 

disusun dengan sasaran dan tujuan sebagai berikut: 

 

1. Mendorong, mengakomodasi dan memfasilitasi pengembangan 

penelitian yang bermutu, terarah dan terencana yang berstandar 

nasional maupun internasional 

2. Mengembangkan  payung  dan  kluster  penelitian  yang  bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan kesehatan dalam upaya 

membentuk kompetensi inti institusi 

3. Membangun   networking   dan   resource   sharing   penelitian 

interdisipliner  untuk  tumbuh  kembangnya  kelompok  bidang  ilmu 

yang berorientasi pada produk, model atau kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat 

4. Mendorong  pengembangan  penelitian  yang  relevan  dengan 

permasalahan  dan  kebutuhan  masyarakat,  pengembangan 

keilmuan dan pembangunan bangsa. 

 

3.2 Peta Strategi Pengembangan LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon 

 

Strategi Pengembangan Penelitian di LPPM Akbid Muhammadiyah 

Cirebon dikelompokkan dalam 4 peta yaitu peta kebijakan, input, proses 

penelitian dan output/outcome. 

Strategi pengembangan kebijakan Penelitian di LPPM diarahkan 

sesuai visi, misi Akbid Muhammadiyah Cirebon universitas serta motonya 

yaitu Excellence with Morality artinya keunggulan yang didasarkan atas 

moral agama baik dari sisi input, proses maupun output dan outcome nya. 



 

Pengembangan Kebijakan penelitian di Akbid Muhammadiyah Cirebon 

harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral agama yang melingkupi 

semua kegiatan penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi kemaslahatan 

dan kesejahteraan umat manusia. 

 

Strategi pengembangan input penelitian meliputi pengembangan 

sumber daya manusia (kuantitas, kompetensi dan minat meneliti), program, 

infrastruktur penelitian, networking, isu strategis dan data pemetaan awal, 

kualitas dan kuantitas usulan serta dana yang cukup untuk melaksanakan 

penelitian. Pengembangan proses penelitian diarahkan pada kualitas dan 

prosedur perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian yang intensif dan 

dapat dipertanggung jawabkan, evaluasi dan pemantauan penelitian untuk 

menjamin kualitas penelitian serta pelaporan yang tepat waktu dengan 

validitas yang dipercaya. Output penelitian ditetapkan sesuai dengan tingkat 

luaran dan dana yang tersedia sehingga menghasilkan dampak (outcome) 

yang baik pada keilmuan, pengembangan insitusi maupun manfaatnya bagi 

masyarakat. 

 
 

3.3 Formulasi Strategi Pengembangan Penelitian di LPPM 
 
 

Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan kebijakan penelitian 
yaitu: 

 

1.  Perlunya ditetapkan arah dan rencana penelitian 5 tahun mendatang 
yang dituangkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) 2.  Semua 
tahapan penelitian mulai dari input, proses dan output harus 
didasarkan atas azas manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
kemaslahatan  dan  kesejahteraan  umat  manusia,  berdaya  guna 
tinggi, lebih mengutamakan keunggulan dan tidak bertentangan 
dengan moral agama. 

3.  RIP akan diperbaiki dan disusun ulang untuk mendapatkan manfaat 
yang sebesar-besarnya baik sebelum atau sesudah masa 5 tahun 
berakhir. 

 
Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan input penelitian yaitu: 

 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya peneliti serta 
mendorong minat meneliti. 

2.  Mendorong kerjasama nasional dan internasional untuk memperbaiki 
kualitas penelitian ditinjau dasi sisi sarana dan prasarana, keilmuan, 
serta dana penelitian. 



 

3.  Memberikan  pelatihan  penyusunan  proposal  baik  yang  diajukan 
pada tingkat nasional maupun internasional sehingga meningkatkan 
kualitas penelitian. 

 
 

Langkah  yang  perlu  dilakukan  untuk  pengembangan  proses  penelitian 
yaitu: 

 

1. Proposal penelitian sebelum diajukan harus diseminarkan terlebih 
dahulu pada tingkat Departemen atau Laboratorium, mendapat 
masukan  dari  ahli  sesama  bidang  ilmu  dan  melakukan  revisi 
sehingga dihasilkan proposal yang berkualitas dan mencegah 
plagiarism. 

2. Melakukan seleksi yang ketat terhadap proposal penelitian yang 
diajukan. 



 

 

3.  Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian di 
fakultas masing-masing. 

4.  Hasil yang diperoleh dilaporkan tepat waktu dan disiapkan luarannya 
seperti artikel ilmiah, buku ajar, produk dan sebagainya. 

 
 

Langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan output penelitian yaitu: 
 

1.  Luaran  penelitian  harus  dijelaskan  pada  waktu penandatanganan 
kontrak penelitian dan harus disampaikan pada saat akhir penelitian. 

2.  Perlu adanya pemberian reward bagi peneliti yang telah melakukan 
penelitian dengan hasil yang baik. 

3.  Perlu  adanya  reward  bagi  peneliti  yang  dapat  mempublikasikan 
dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau jurnal internasional. 

4.  Perlua adanya bantuan/hibah bagi peneliti yang akan mengurus HKI 
atau paten 

5.  Perlu pengembangan jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi. 



 

 

BAB 4 
 

SASARAN, PROGRAM STRATEGIS, DAN INDIKATOR KINERJA 
 

 
 
 
 

TEMA RISET UNGGULAN AKADEMI KEBIDANAN 
MUAHAMMADIYAH CIREBON 

 

 
No. Bidang Tema Riset Unggulan 

1. Kesehatan Ibu dan Anak 1. Asuhan Kebidanan Kehamilan 
2. Asuhan Kebidanan Persalinan 
3.    Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui 
4.    Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi dan Balita 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kesehatan Reproduksi dan KB 1. Kesehatan Reproduksi Wanita 
2. Kesehatan Reproduksi Remaja 
3.    Keluarga Berencana (KB) 

 
3. Pendidikan dan Pelatihan 1. Manajemen Pembelajaran 

2. Metode Pembelajaran 
3. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan 



 



 

BAB 5 
 

 

PELAKSANAAN RIP AKBID MUHAMMADIYAH 
CIREBON 

 
 
 

5.1  Manajemen Keuangan Dan Rencana Pendanaan 
 

Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat oleh LPPM Akbid Muhammadiyah Cirebon berasal dari 

(a) Dana Institusi, 

(b) Anggaran Pemerintah (Rupiah murni, APBN), 

(c) Hibah kompetensi (DP2M, Insentif KRDT, LIPI, Torey Foundation, Deptan), 

(d) Kerjasama dengan Pemda/Swasta. 

Prosedur penerimaan dan pencairan dana mengikuti peraturan yang 

ditetapkan oleh Direktur melalui SK tentang Satuan Biaya DIPA PNBP Akbid 

Muhammadiyah Cirebon. Setelah melali proses di Direktur Keuangan, pencairan 

dana dilakukan setelah ada permintaan droping dari LPPM. Semua penerimaan dan 

pengeluaran keuangan yang dikelola LPPM dituangkan dalam Rencana Kegiatan 

Anggaran Tahunan (RKAT) LPPM. 

Dari tahun ke tahun anggaran penerimaan LPPM menunjukkan peningkatan 

yang signifikan walaupun terjadi penurunan untuk tahun 2010. Berdasarkan proporsi 

penerimaan dana penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat untuk 2 tahun 

terakhir maka dapat diketahui proporsi penerimaan dana tersebut berdasarkan 

sumber dananya. 

 

 
 

5.2  Penjaminan Mutu 
 

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan 

sebagai salah satu wujud akuntabilitas lembaga pada stake holder (mahasiswa, 

dunia kerja, dunia usaha, dosen, tenaga peneliti). Secara sistemik sebetulnya LPPM 

belum memiliki unit penjaminan mutu secara khusus. Namun sudah ada Pedoman 

Prosedur Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang meliputi 

Tata cara/mekanisme pengelolaan proposal, Tata cara/mekanisme penetapan 

pemenang hibah, Tata cara/mekanisme pengelolaan keuangan, Tata 



 

cara/mekanisme pelaksanaan monev, Tata cara/mekanisme desiminasi hasil). Saat 

ini, penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dapat 

digunakan sebagai acuan umum bagi Akbid Muhammadiyah Cirebon, Fakultas, Unit 

dan Lembaga sedang dalam proses penyusunan. Secara fungsional sebagai 

acuan dari standar mutu LPPM sudah memiliki beberapa dokumen maupun organ 

implementatif, yakni: 

1) ARN yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai arah kebijakan riset nasional, 

2) Roadmap penelitian Akbid Muhammadiyah Cirebon yang diacu sebagai dasar 

program pengembangan  penelitian  di  LPPM  (yang  dikembangkan  oleh  

komisi-komisi) maupun  dalam  hibah  kompetisi  yang  didanai  oleh  rupiah  murni  

(APBN)  dalam rangka mendukung keunggulan local/nasional dari universitas 

Airlangga, 3) Ditetapkannya  komisi-komisi  yang  berfungsi  untuk  menjamin  dan  

meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Komisi-komisi tersebut adalah : 

1.  Komisi Etik Penelitian (SK Ketua LPPM). Komisi ini bertugas untuk melakukan 

review dan evaluasi terhadap protokol penelitian terutama untuk menjamin agar 

kualitas penelitian yang diusulkan dan dilaksanakan memenuhi kelayakan etik 

penelitian. 

2.   Komisi  Evaluasi  Penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  (SK  Ketua 

LPPM Komisi ini bertugas untuk: 

1)   menilai bobot ilmiah usulan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan 

berpedoman  pada  Matrik  Usulan  Penelitian  dan  Pengabdian  Masyarakat 

yang ada; 

2) memberikan  penjelasan  kepada  Peneliti  dan  Pengabdi  Masyarakat 

mengenai kekurangan, kelemahan dan memberikan saran untuk perbaikan 

usulan penelitian dan pengabdiannya; 

3) mengikuti  dan  memberikan  penilaian  seminar  hasil  penelitian  dan 

pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmunya; 

4) menilai hasil akhir penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah 

diseminarkan dengan memberikan bobot ilmiah atas penelitian dan 

pengabdian masyarakat tersebut sesuai dengan Format Penilaian Karya 

Ilmiah yang ada; 



 

5) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas penelitian dan 

pengabdian masyarakat di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat Unair; 

3.   Komisi Pengembang Jurnal Ilmiah. 

Komisi ini bertugas untuk menjamin peningkatan kualitas pengelolaan jurnal 

ilmiah dan Saat ini menjadi Tim Pengembang Jurnal Ilmiah yang langsung ada 

dibawah Rektor. 



 

5.3 Rencana Pendanaan RIP Akbid Muhammadiyah Cirebon 
 
 

 
No Riset Unggulan 

Universitas 
Akademik Desentralisasi Lainnya 

HIBAH DIKTI 
 

1 
Asuhan 
Kebidanan 
Kehamilan 

 
 
 
 
 
 
 
 

2  jt   

 

2 Asuhan 
Kebidanan 
Persalinan 
 

2  jt   

 

3 Asuhan 
Kebidanan 
Nifas dan 
Menyusui  
  
 

2  jt   

 

4 
Asuhan 
Kebidanan 
Neonatus, Bayi 
dan Balita 
 
 
 
 
 
 
 

2  jt   

 

5 
 

Kesehatan 
Reproduksi 
Wanita 

Pengembangan 
Stem cell 

2  jt   

 

6 
 

Kesehatan 
Reproduksi 
Remaja 

2  jt   

 

7 Keluarga 
Berencana (KB) 
 

2  jt   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB VI 
PENUTUP 

 
 

 
Tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) Akbid Muhammadiyah Cirebon tidak 

saja menjadi arahan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian dengan hasil yang lebih 

terukur  tetapi juga merupakan kegiatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif    

dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara bekerja secara bersama, bersinergi positif  

berdasar multi disiplin ilmu dengan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat    sebagai  bentuk  kepedulian  perguruan  tinggi  terhadap  

persoalan  yang tengah dihadapi oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. 

Melalui RIP ini pula diharapkan mampu menciptakan cetak biru (blue print) dalam 

kegiatan penelitian di Lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon didalam member-

dayakan dan mendorong kemandirian masyarakat. Menumbuhkan kesadaran akan 

kelestarian lingkungan dan hasil pembangunan. Mendorong pertumbuhan perkekonomian 

lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penguatan dan pemberdayaan UMKM, 

serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan proses 

pembangunan. 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang terukur tidak saja ditentukan oleh  kemampuan dan komitmen civitas akademika 

perguruan tinggi tetapi juga perlu didukung oleh komitmen yang besar dan konsistensi 

kebijakan dari para pimpinan di tingkat fakultas dan Akbid Muhammadiyah Cirebon 

serta  para stakeholders seperti  pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan 

industri, NGO, atau organisasi non pemerintah lainnya dan juga partisipasi dari seluruh 

lapisan masyarakat. 

Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan RIP lima tahun mendatang, maka perlu 

dilakukan hal sebagai berikut: 

 

1.  Disusunnya RIP baru 5 tahun mendatang dengan memperhatikan sinkronisasi riset 

dan keberlanjutan target  garapan  pada tingkatan  yang  lebih  memasyarakat agar 

dapat memberikan manfaat yang besar bagi bangsa dan Negara. 

2. Adanya komitmen dari Pemerintah, Pimpinan Akbid Muhammadiyah Cirebon 

maupun peran serta masyarakat untuk dapat melanjutkan riset awal yang sudah 

dicanangkan agar dapat lebih dirasakan manfaat dan inovasinya. 

3. Terbentuknya pusat studi-pusat studi unggulan di Akbid Muhammadiyah Cirebon 

akan menghasilkan   rancangan   riset   yang   lebih   terarah   dan   mampu   

memecahkan permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  sesuai  dengan  

rancangan  RIP mendatang. 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktur Akademi kebidanan Muhammadiyah Cirebon yang 

memiliki komitmen dan dukungan yang tinggi dalam penyusunan RIP Penelitian Akademi Kebidanan 

Muhammadiyah Cirebon. Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada tim penyusun 

RIP dan partisipasi para peneliti di lingkungan Akbid Muhammadiyah Cirebon yang telah bekerja 

keras hingga diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas riset dan menghasilkan karya inovatif 

yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. 

 
 
 
 
 
 
 
        Ditetapkan di Cirebon,  
 
        Tanggal 08 Oktober 2013 
        Direktur  
 
 
 
 
        Hj. Ilah Sursilah, S.Si.T, M.Kes 

NIK. 06.06.001 



 

 


