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terarah, terintegrasi dan dapat menghasilkan produk yang bermanfaat. Peta jalan ini 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 
BAB 1PENDAHULUAN 

Setiap dosen perguruan tinggi mempunyai tiga tugas pokok utama yaitu melakukan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas dosen tersebut 
dikenal sebagai tridharma dosen, yang juga sekaligus bermakna bahwa seorang dosen 
tidak hanya wajib melakukan proses pembelajaran, tetapi juga harus mengembangkan 
ilmu dan teknologi melalui serangkaian penelitian sesuai dengan bidang ilmunya serta 
menyebarkan temuan penelitiannya demi kesejahteraan masyarakat. Dengan 
demikian, maka hasil penelitian dosen tidak hanya memperkaya materi pembelajaran 
tetapi juga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 
 
Sesuai dengan tuntutan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 
44 tahun 2015 dan juga standar Universitas Udayana)  penelitian dosen harus 
memenuhi standar minimal yang mencakup standar hasil penelitian, proses penelitian, 
peneliti, penilaian, sarana dan prasarana, pembiayaan dan pengelolaan penelitian. 
Dengan demikian penelitian yang dilakukan oleh setiap peneliti harus mengacu pada 
baku mutu yang telah ditetapkan sehingga dapat menjaga kualitas output penelitaian 
yang baik, kredibel dengan menjunjung tinggi etika.  Disamping itu,  kualitas output 
yang baik akan dapat meningkatkan daya saing hasil penelitian, mendorong 
peningkatan difusi hasil penelitian kepada masyarakat pengguna dan industri sehingga 
dapat meningkatkan  daya saing bangsa.  
 
Tantangan Fakultas Kedokteran di masa yang akan datang akan semakin besar, 
khususnya pada bidang Riset. Sehingga Unit Penelitan dan Pengembangan (Litbang) 
mempunyai peran besar sebagai unit yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan 
pengelolan penelitian di FK sehingga dapat  meningkatkan jumlah publikasi nasional 
dan internasional, jumlah sitasi dosen, tingkat reputasi dan mobilitas dosen sebagai 
seorang pakar dalam bidang ilmuwan, peningkatan invensi/paten sehingga mendorong 
translasi hasil penelitian dalam ke dalam dunia industri dan masyarakat pengguna 
lainnya. Dengan demikian, maka perguruan tinggi umumnya dan FK khususnya dapat 
menjadi salah satu elemen dalam meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. 
 
Untuk mencapai sasaran tersebut, di mana perguruan tinggi secara berangsur-angsur 
akan berubah peran dari institusi tempat pembelajaran, menuju ke arah institusi 
berbasis riset, transfer budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dari temuan riset, dan 
selanjutnyamanjadi agent dalam pengembangan ekonomi bangsa, maka diperlukan 
kebijakan dalam yang memberikan arah serta penataan riset di Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana (FK Unud). Kebijakan dalam bentuk pengembangan Peta Jalan 
(Roadmap) Penelitian di FK ini, akan menjadi panduan dalam menentukan arah 
pengembangan, fokus serta pengelolaan kapasitas riset termasuk pengembangan 
SDM, sarana prasarana dan pendanaan riset.  
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BAB II 

VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS UDAYANA  
DAN FAKULTAS KEDOKTERAN 

 
BAB II VISI MISI  

2.1. VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS UDAYANA 
2.1.VISI MISI TUJUAN UNIVERSITAS UDAYANA 

Visi Universitas Udayana: 
Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia 
yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya 

 
SDM Unggul: SDM yang memiliki kompetensi tinggi, daya saing, dan 
bijaksana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk 
meningkatkan martabat bangsa dan negara serta kemanusiaan pada 
umumnya (cakra widya prawartana). Keunggulan SDM Unud seperti ini 
sejalan dengan motto Unud: taki- takining sewake guna widya. 

SDM Mandiri: SDM yang memiliki kepribadian yang tangguh dan 
kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang berkembang secara 
dinamis. 

SDM berbudaya: SDM yang memiliki kepekaan dan ketajaman nurani serta 
mampu memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang bersifat universal 
untuk berinteraksi di masyarakat. 

 
 

Misi Universitas Udayana: 
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan menghasilkan 

lulusan yang memiliki moral/ etika/ akhlak dan integritas yang tinggi 
sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 
dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. 

3. Memberdayakan Universitas Udayana sebagai lembaga yang 
menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya 
yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Menghasilkan karya inovatif dan prospektif bagi kemajuan Universitas 
Udayana serta perekonomian nasional. 

 
 

Tujuan Universitas Udayana: 
1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 
2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan masyarakat, 
bangsa, dan dunia. 

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat akademis yang kondusif, berkualitas, 
mandiri, dan berjiwa kewirausahaan melalui sistem manajemen 
pendidikan yang bermutu, transparan, akuntabel, dan demokratis. 

4. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu 
tridharma Perguruan Tinggi. 
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5. Menumbuhkembangkan lembaga-lembaga fungsional dan profesional, 
yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan eksistensi 
Universitas Udayana. 

 
 
 
2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS UDAYANA 
2.2. VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA 

Visi FK Unud 
 Menjadikan Fakultas Kedokteran Unud Sebagai Lembaga Pendidikan 
Kedokteran dan Kesehatan Yang Mampu Menghasilkan Lulusan Yang 
Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing Di Tingkat 
Nasional, Regional dan Global di Tahun 2025 

 
Misi FK Unud 
Memberdayakan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai 
Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
Berlandaskan Pengembangan IPTEKS dan Nilai Budaya 

 
Tujuan FK Unud 
 T1. Menghasilkan lulusan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam 
penugasan IPTEKS. 
 T2. Meningkatkan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan akses 
pelayanan pendidikan kepada masyarakat. 
 T3. Mengembangkan perguruan tinggi yang sehat melalui optimalisasi peran 
organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU. 
 T4. Menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri 
Dharma Perguruan Tinggi 
 T5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan, dan berdaya saing sesuai 
dengan perkembangan IPTEKS, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, 
internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat. 
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BAB III 

ANALISIS SITUASI FK UNUD SAAT INI 
BAB IIIANALISIS SITUASI FK UNUD SAAT INI 

 

3.1. Program Studi yang ada di lingkungan FK Unud 
A. Program Studi Sarjana (S1) 
1. PS Pendidikan Dokter 
2. PS Ilmu Keperawatan 
3. PS Ilmu Kesehatan Masyarakat 
4. PS Fisioterapi 
5. PS Psikologi 
6. PS Pendidikan Dokter Gigi 

 
B. Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis  
1. PS Ilmu Penyakit Dalam 
2. PS Ilmu Bedah 
3. PS Anestesiologi dan Terapi Intensif 
4. PS Ilmu Kesehatan Anak 
5. PS Obstetri dan Ginekologi 
6. PS Psikiatri 
7. PS THT-KL 
8. PS Ilmu Kesehatan Mata 
9. PS Ilmu Penyakit Saraf 
10. PS Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin 
11. PS Patologi Anatomi 
12. PS Ilmu Penyakit jantung & pembuluh darah 
13. PS Orthopedi dan Traumatologi 
14. PS Bedah Plastik 
15. PS Mikrobiologi Klinik 
16. PS Patologi Klinik 
17. PS Ilmu Penyakit Paru 
18. PS Radiologi 

  
3.2. Fasiltas Penunjang Kelembagaan 

1. Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang) FK Unud 
2. Komisi Etik FK (sudah terakreditasi/ re-recognized tahun 2016 oleh 

Forum for Ethical Review Committes in the Asian and Western Pacific 
Region/  FERCAP) 

3.3. Grup Riset yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 
 

Grup Riset Ketua  Klaster Ilmu/ Unggulan 
Kardiometabolik Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, 

SpPD-KEMD 
Kardiometabolik 

Rabies Bali 
(zoonosis) 

Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, 
SpS (K) 
 

Zoonosis (Rabies, 
Streptococcus suis, 
Japanese Encephalitis) 

Penyakit Tropis 
dan Infeksi 

Prof. Dr. dr. Tuti Parwati Merati, 
SppD-KPTI 

Penyakit Tropis dan 
Infeksi 
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Grup Riset Ketua  Klaster Ilmu/ Unggulan 
Probiotik dan 
Mikrobiota Usus  

Ir. I Nengah Sujaya, M.Agr. Sc., 
PhD 

Mikrobiota Usus dan 
Probiotik 
Microbial Function and 
Ecology 

Gastro Bali Prof. Dr. dr. I Dewa Nyoman 
Wibawa, SpPD-KGEH 
 

Gastro dan Hepatologi 

Tropical 
Medicine 

Prof. dr. M. Swastika Adiguna, 
SpKK (K) 

Penyakit Tropis dan 
Dermatovenerologi 

Penyakit Paru 
Obstruktif 

Prof. Dr. dr. Ida Bagus Ngurah 
Rai, SpP (K) 

Penyakit Paru  

Ganesha Cancer Prof. Dr.dr. I.B. Tjakra Wibawa 
Manuaba, MPH, SpB-K (Onk) 

Kanker 

Trauma Prof. Dr. dr. Putu Astawa, SpOT, 
M.Kes 

Traumatologi dan 
Ortopedi 

Osteoporosis Prof. Dr. dr. I Ketut Siki 
Kawiyana, SpB, SpOT 

Traumatologi dan 
Ortopedi 

Kesehatan 
Masyarakat 

Prof. dr. Dewa Nyoman Wirawan, 
MPH 

Kesehatan Masyarakat 

Pembangunan 
berkelanjutan 

Prof. Dr. dr. Nyoman Adiputra, 
MOH 

Ergonomi 

Ergonomi Prof. dr. Ketut Tirtayasa, MS., 
AIF 

Ergonomi 

Fisiologi Olah 
raga 

Prof. Dr. dr. J. Alex Pangkahila, 
MSc 

Fisiologi Olah raga 

Geriatri Dr. dr. Tuti Kusuma Wardani, 
Sp.PD, K.Ger, FINASIM, MARS 

Geriatri 

 
 

3.4. Fasilitas penunjang penelitian yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan 
Universitas Udayana 

1. Fasilitas Laboratorium:  
a. Laboratorium Biomedik Terpadu FK Unud  
b. Laboratorium Bersama FK Unud 
c. Laboratorium Analitik Universitas Udayana 
d. Laboratorium Biosain dan Bioteknologi Univ Udayana 
e. Laboratorium Sumberdaya Genetik Univ Udayana 
f. Lab. Toksikologi Forensik Univ Udayana 
 

2. Fasilitas Peralatan Laboratorium yang memadai dari tingkat seluler 
hingga molekuler. 

3. Fasilitas Perpustakaan: online dan offline 
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3.5. Sumber Daya manusia yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas 
Udayana dalam mendukung penelitian (jumlah dan kualifikasi) 

 
 Saat ini jumlah dosen FK Unud berjumlah ….. orang dengan kualifikasi sesuai 
dengan tabel 3.4.1. 
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Tabel 3.4.1. Jumlah Dosen FK Unud sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan 
 

No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan 
Jabatan Fungsional 

Jumlah Dosen Tetap 
Berdasarkan 

Pendidikan Tertinggi 
Akademik 

Jumlah Dosen Tetap 
Berdasarkan Pendidikan 

Tertinggi Profesi 

Total 
Dosen 

Asisten 
Ahli Lektor 

Lektor 
Kepala 

Guru 
Besar S-1 S-2 S-3 

Dokter/
Profesi Sp1 Sp(K) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Pendidikan 
Dokter Tahap 
Akademik  

24 29 15 4 0 40 22 6 10 5 81 

 
Pendidikan 
Dokter Tahap 
Profesi  

33 36 16 17  3 36  37 65 102 

2 Kesehatan 
Masyarakat 

15 12 2 0 0 24 5 0 0 0 29 

3 Psikologi  8 5 0 0 0 16 2 13 0 0 18 
4 Ilmu 

Keperawatan 
Tahap Akademik 

10 0 0 0 0 17 0 7 0 0 24 

Ilmu 
Keperawatan 
Tahap Profesi 

5 0 0 0 0 9 0 0 6 0 15 

5 Fisioterapi  23 18 4 8 0 37 18 0 0 0 55  
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No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan 
Jabatan Fungsional 

Jumlah Dosen Tetap 
Berdasarkan 

Pendidikan Tertinggi 
Akademik 

Jumlah Dosen Tetap 
Berdasarkan Pendidikan 

Tertinggi Profesi 

Total 
Dosen 

Asisten 
Ahli Lektor 

Lektor 
Kepala 

Guru 
Besar S-1 S-2 S-3 

Dokter/
Profesi Sp1 Sp(K) 

6 Pendidikan 
Dokter Gigi 

13 14 14 4 0 33 2 49 16 4 69 

7 Ilmu Penyakit 
jantung & 
pembuluh darah 

4 4 3 1 0 0 2 1 5 8 16 

8 Patologi Anatomi 3 2 6 1 0 1 2 0 4 5 12 

9 Ilmu Kesehatan 
Kulit  dan  
Kelamin  

5 1 5 1 0 1 5 0 4 2 12 

10 Ilmu Kes Mata 2 2 4 1 0 2 1 0 6 8 14 

11  I.P Saraf   3 3 0 1 0 1 4 0 1 3 9 
12 Ilmu Bedah  10 10 9 2 0 24 7 0 2 29 62 

13 Ilmu Kesehatan 
Anak  

8 10 13 0 0 0 5 0 10 19 34 

14 Orthopaedi dan 
Traumatologi  8 0 3 2 0 0 3 0 4 6 13 

15 Ilmu Penyakit 
Dalam  

7 16 13 10 31 1 18 0 14 36 50 
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No. 
Nama Program 

Studi 

Jumlah Dosen Tetap Berdasarkan 
Jabatan Fungsional 

Jumlah Dosen Tetap 
Berdasarkan 

Pendidikan Tertinggi 
Akademik 

Jumlah Dosen Tetap 
Berdasarkan Pendidikan 

Tertinggi Profesi 

Total 
Dosen 

Asisten 
Ahli Lektor 

Lektor 
Kepala 

Guru 
Besar S-1 S-2 S-3 

Dokter/
Profesi Sp1 Sp(K) 

16 Ilmu Kesehatan 
THT& KL 

4 4 6 1 0 0 1 0 10 5 16 

17 Anestesiologi dan 
Terapi Intensif 4 2 0 1 12 7 4 0 10 13 23 

18 Psikiatri 0 1 10 1 0 0 1 0 3 10 12 

19 Obstetri dan 
Ginekologi   

14 5 0 2 0 4 7 0 4 15 30 

Jumlah dosen tetap  108 68 36 28 18 146 91 13 134 41 678 
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BAB IV 

TOPIK PENELITIAN SESUAI KOMPETENSI BAGIAN DAN DUKUNGAN LABORATORIUM 
BAB IVTOPIK PENELITIAN SESUAI KOMPETENSI BAGIAN DAN DUKUNGAN LABORATORIUM 

 

4.1. Topik Penelitian sesuai kompetensi bagian dan dukungan laboratorium 
4.1. Topik Penelitian sesuai  kompetensi bagian dan dukungan laboratorium 

TOPIK SUB-TOPIK KOMPETENSI/PROGRAM 
STUDI 

LABORATORIUM 

Penyakit berbasis 
gaya hidup dan 
metabolisme 

• Pencegahan dan penanggulangan dampak buruk 
akibat prilaku merokok, penyalah gunanan obat-
obatan dan minuman ber-alkohol 

• Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang 
diakibatkan oleh zat adiktif (rokok, kecanduan 
alkohol, nafza) 

• Penanggulangan penyakit akibat perubahan pola 
makan dan saluran cerna 

• Pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat 
kerja 

• Penyakit akibat gangguan metabolisme 

Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu 
Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah, Psikiatri, 
Ilmu Penyakit Paru, PSPD, 
Fisioterapi, Psikologi, 
Kesehatan Masyarakat, 
Keperawatan, Anestesi dan 
Terapi Intensif, Ilmu 
Penyakit Saraf 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik 

Gizi dan Teknologi  
Nutrigenomik 

• Peningkatan status gizi dan perbaikan life style 
yang mendukung derajat kesehatan dan gizi serta 
masalah  malnutrisi 

• Diversifikasi penggunaan bahan pangan  lokal 
untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan 

• Nutrigenomic untuk penanganan masalah gizi dan 
kesehatan 

• Gizi dalam kaitan penyakit sindrom  metabolik 
dan degeneratif.  

• Pengembangan netraceutical foods, pharma foods, 

Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu 
Kesehatan Anak, Ilmu 
Penyakit Kulit dan Kelamin, 
PSPD, Kesehatan 
Masyarakat, Keperawatan 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Toksikologi 
Forensik 
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TOPIK SUB-TOPIK KOMPETENSI/PROGRAM 
STUDI 

LABORATORIUM 

dan cosmetics foods 
Penyakit tropis, 
penyakit tidak 
menular, dan penyakit 
degeneratif 

• Penelitian epidemiologi, identifikasi, dan 
pengembangan metode / kit diagnostik untuk  
penanggulangan penyakit tropis  pada manusia 
dan hewan 

• Identifikasi penyakit tropis yang ada kaitannya 
dengan Traveler (Traveler Medicine). 

• Penelitian tentang penyakit infeksi dapatan di 
rumah sakit (Hospital Aquired Infection/ 
Nosocomial infection) 

• Penelitian pola resistensi obat dan antibiotika 
dalam penanggulangan penyakit infeksi 

• Penelitian tentang pemanfaatan antioksidan bahan 
alam, senyawa bioaktif, nutracetical,  untuk 
pencegahan  dan pengobatan penyakit tropis dan 
degeneratif. 

• Pemodelan metode elemen dan rancangan CAD 
(computer aided design)  untuk deteksi penyakit 
infeksi tropis, penyakit tidak menular dan 
degeneratif. 

• Penelitian manajemen nyeri pada kasus infeksi 
dan non infeksi 

Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu 
Kesehatan Anak, Ilmu 
Penyakit Paru, Ilmu Bedah, 
Mikrobiologi Klinik, 
Patologi Klinik, THT-KL, 
Patologi Anatomi, Obstetri 
dan Ginekologi, Ilmu 
Penyakit Saraf, Ilmu 
Kesehatan Mata, PSPD, 
Kesehatan Masyarakat, 
PSPDG, Keperawatan, 
Anestesi dan Terapi Intensif, 
Radiologi 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Toksikologi 
Forensik 

Penyakit zoonosis dan 
penyehatan 
lingkungan 
 

• Epidemiologi penyakit menular dan non-menular 
• Penerapan konsep “eco-health danone world one 

health” dalampenanggulangan penyakit zoonosis 
• Pengembangan  model pengendalian vektor, 

reservoir, dan penyehatan lingkungan  

Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu 
Kesehatan Anak, Ilmu 
Penyakit Paru, Mikrobiologi 
Klinik, Patologi Klinik, Ilmu 
Penyakit Saraf, PSPD, 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Toksikologi 
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TOPIK SUB-TOPIK KOMPETENSI/PROGRAM 
STUDI 

LABORATORIUM 

• Pencegahan dan penanggulangan penyakit akibat 
pencemaran lingkungan. 

• Toksikologi lingkungan 
• Riset molekuler dan Bioinformatik dalam 

pengendalian penyakit zoonosis 

Kesehatan Masyarakat Forensik 

Reproduksi, Fertilitas 
dan Perkembangan 
Manusia 

• Pengujian bahan teratogenik dan toksik dari unsur 
fisik, kimia dan biologi pada hewan 

• Uji Peningkatan kesehatan dan teknologi 
reproduksi   dan fertilitas pada manusia dan 
hewan uji 

• Aspek psikologis (kejiwaan) terkait 
perkembangan manusia sejak anak-anak hingga 
lansia 

Obstetri dan Ginekologi, 
Ilmu Kesehatan Anak, 
Psikiatri, Psikologi, 
Keperawatan, PSPD, 
Radiologi 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Sumberdaya 
Genetika Unud 

Bioteknologi obat, 
diagnostik dan 
pembuatan alat 
kesehatan 

• Identifikasi dan pengembangan pangan dan obat 
berbasis SDA lokal / plasma nutfahuntuk 
menanggulangi penyakit  

• Kloning gen yang bertanggung jawab pada 
ekspresi target molekul untuk pengembangan 
kandidat vaksin dan obat-obatan 

• Pengembangan metode diagnostik, diagnostic kit 
dan biomarker penyakit menular dan penyakit 
tidak menular  

• Identifikasi dan karakterisasi target molekul 
dalam diagnostik 

• Pengembangan hewan model untuk uji invivo 
obat / vaksin 

• Pengembangan dan pembuatan model, alat 

Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu 
Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah, Psikiatri, 
Ilmu Penyakit Paru, PSPD, 
Fisioterapi, Psikologi, 
Kesehatan Masyarakat, 
Anestesi dan Terapi Intensif, 
Ilmu Penyakit Saraf, 
Radiologi 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Biosains dan 
Biotkenologi Unud, 
Lab Toksikologi 
Forensik 
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TOPIK SUB-TOPIK KOMPETENSI/PROGRAM 
STUDI 

LABORATORIUM 

kesehatan untuk diagnosis dan pengobatan 
Pengembangan bahan 
alam  dan 
Fitofarmaka  
 

• Isolasi, identifikasi, uji aktivitas dan  uji klinis 
senyawa fitofarmaka, dan pembuatan  herbal 
terstandar  

• Eksplorasi bahan alam sebagai  antibiotik, 
antiparasit, antifungi, antiinflamasi, analgesik, 
anestesi,  antikanker, dan  kontrasepsi . 

• Eksplorasi sumber-sumber bahan baku farmasi 
potensial, serta karakterisasi sifat kimia-fisika dan 
farmasetik sebagai bahan baku pembantu dalam 
sediaan farmasi 

• Pengembangan paket teknologi, rekayasa 
genetika, sintesis struktur dan formulasi 
fitofarmaka untuk  bahan baku obat  

Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu 
Penyakit Jantung dan 
Pembuluh Darah, Psikiatri, 
Ilmu Penyakit Paru, PSPD, 
Fisioterapi, Psikologi, 
Kesehatan Masyarakat, 
Anestesi dan Terapi Intensif, 
Ilmu Penyakit Saraf 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Biosains dan 
Biotkenologi Unud, 
Lab Toksikologi 
Forensik 

Farmakologi, 
toksikologi  

• Pengembangan teknologi untuk analisis sediaan 
obat dan obat dalam  materi biologis, konfirmasi 
dan determinasi bahan kimia obat dalam sediaan 
obat herbal 

• Riset Pembuatan Biofarmasetika  
• Pengembangan metode verifikasi penggunaan 

obat yang rasional  dan pengembangan 
farmakoterapi 

PSPD, PSPDG, Kesehatan 
Masyarakat, Mikrobiologi 
Klinik, Patologi Klinik 

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Biosains dan 
Biotkenologi Unud, 
Lab Toksikologi 
Forensik 

Kesehatan dalam 
perspektif ekonomi, 
sosial dan hukum 

• Implementasi Hak atas kesehatan (Right to 
health) dalam Kovenan Internasional Hak 
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International 
Covenant on Civil and Political Rights) dalam 
pengentasan gizi buruk di Negara-negara 

Kesehatan Masyarakat, 
Psikologi, Psikiatri, PSPD, 
Fisioterapi, Keperawatan, 
PSPDG,  

Lab Biomedik 
Terpadu, Lab 
Bersama, Lab 
Analitik, Lab 
Biosains dan 
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TOPIK SUB-TOPIK KOMPETENSI/PROGRAM 
STUDI 

LABORATORIUM 

berkembang 
• Issue-issue kesehatan yang berdampak negatif 

bagi Perkembangan Pariwisata 
• Hubungan pasien-tenaga medis terkait kesehatan 

dan  
pengobatan  

• Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Psikotropika 
Serta sanksi Hukumnya 

• Perlindungan Hukum terhadap pengetahuan 
tradisional dalam bidang obat-obatan 

• Peran World Health Organization (WHO) dalam 
Pengentasan Penyakit tropis 

• Pengaturan Animal Right Perkaitan Dengan 
Penggunaan Binatang, Hewan Bagi 
Perkembangan Ilmu dan teknologi Serta Poduk 
Kuliner 

• Persaingan dalam industri obat-obatan 
• Pengembangan  pemasaran obat-obatan antara 

produsen dan konsumen 
• Perilaku yang berkaitan dengan hidup sehat, 

kesehatan dan pengobatan. 
• Model penghitungan cost and benefit kesehatan 

penduduk menurut jenis penyakit 
• Manajemen penyakit, kesehatan dan obat-obatan 

(termasuk sistem pelayanan kesehatan) 

Biotkenologi Unud, 
Lab Toksikologi 
Forensik 
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4.2. Roadmap Penelitian FK Unud 2015-2020 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 
4.2.Roadmap Penelitian FK Unud 2015-2020 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 

 
ROADMAP PENELITIAN FK 2011-2016 

SESUAI DENGAN BIDANG UNGGULAN 
 
 

BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

KESEHATAN 
MENTAL dan 
BUDAYA 

Mental Health pada 
berbagai tahapan 
perkembangan (anak-
anak – lansia) dan setting 
(klinis, komunitas, 
sosial, pendidikan, 
industri dan organisasi) 

Riset-riset deskriptif 
terkait dengan faktor-
faktor psikologis 
yang berkaitan 
dengan kondisi sehat 
dan sakit pada 
berbagai tahapan 
perkembangan 
manusia (anak-anak 
hingga lansia) 

Studi awal dalam pengembangan 
model pencegahan dan penanganan 
penyakit terkait kejiwaan dan 
pengembangan model psikologi 
budaya (Mental Health) 

Pengembangan 
model 
pencegahan dan 
penanganan 
penyakit terkait 
kejiwaan dan 
pengembangan 
model psikologi 
budaya (Mental 
Health 

Pengembangan 
intervensi 
kesehatan mental 
dan psikologi 
budaya dalam 
setting 
individual dan 
komunitas. 

Studi 
komparatif 
terkait dengan 
perbandingan 
efektifitas 
antara model 
intervensi 
berbasis budaya 
yang 
dikembangkan 
dengan model 
intervensi 
lainnya.  
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

Kesehatan, 
penyakit infeksi 
dan non infeksi 
terkait wisata 
 

Pengelolaan 
kesehatan pada 
traveler  

Rencana pokok 
penelitian untuk 5 
tahun ke depan 

 

 

 

• Mapping penyakit/kejadian 
kesehatan yang dominan 
atau potensial terjadi pada 
traveler 

• Mapping faktor-faktor risiko 
lingkungan dan perilaku 
pelaku pariwisata yang bisa 
menyebabkan kejadian sakit 
pada traveler 

• Mapping kapasitas pemberi 
layanan kesehatan (dokter, 
perawat) terkait travel 
medicine 

• Mapping ketersediaan 
sarana dan prasarana 
layanan kesehatan terkait 
travel medicine 

• Pilot project 
desain intervensi 
masalah berbasis: 
community 
development, 
primary care 
services, 
secondary care 
services 

• Evaluasi pilot project 
dan perbaikan intervensi 

• Evaluasi dan 
pengembanga
n area 
intervensi 

 Pengelolaan tempat 
wisata berbasis 
kesehatan 

Identifikasi 
pengelolaan tempat 
wisata 

• Identifikasi kejadian 
kesehatan pada traveler di 
tempat wisata 

• Identifikasi risiko kejadian 
kesehatan pada traveler di 
tempat wisata 

• Mapping kesiapan tempat 
wisata dalam layanan 
kesehatan termasuk kondisi 
darurat 

• Pilot project 
desain intervensi 
masalah berbasis: 
pelaku wisata 
development, 
primary care 
services, 
secondary care 
services 

• Evaluasi pilot project 
dan perbaikan intervensi 

• Evaluasi dan 
pengembanga
n area 
intervensi 
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

• Identifikasi kebutuhan 
layanan dasar kesehatan di 
tempat-tempat wisata 

 Penyakit infeksi 
tropis pada traveler 

Penilaian awal 
penyakit infeksi 
prioritas yang 
terjadi pada 
traveler 

• Mapping penyakit infeksi 
yang terjadi pada traveler 

• Identifikasi dan isolasi  
penyebab penyakit   

• Kajian peranan vektor, 
reservoir dalam 
menyebabkan penyakit 
infeksi  

• Penelitian tentang penyakit 
tropis yang ada kaitannya 
dengan Traveler 

• Pengembangan 
metode diagnostic 
antigen penyakit 
infeksi 

• Penentuan marker 
penyakit 

• Penentuan 
imunologi pasien 

Pengembangan kandidat 
vaksin , obat dan kit 
diagnostik potensial untuk 
pengendalian penyakit 
tropis. 

Aplikasi 
pendahuluan 
vaksin dan kit 
diagnostik 
potensial untuk 
pengendalian 
penyakit tropis. 

 

 Layanan kesehatan 
wisata (kearifan 
lokal) 

Penilaian awal 
potensi wisata 
lokal terkait 
kesehatan yang 
memiliki nilai jual 
pada traveler 
(product) 

• Identifikasi persepsi 
wisatawan tentang beberapa 
potensi wisata local seperti 
spa, herbal dan jamu 
tradisional 

• Mapping potensi risiko 
kesehatan dan manfaat 
layanan tsb  

• Skrining aktivitas 
farmakologi bahan bahan 
obat asal tanaman yang 
berpotensi antibakteri, 
antivirus, antiparasit 

• Pengembangan 
paket teknologi 
standardisasi dan 
formulasi 
fitofarmaka  

 

• Formula bentuk sediaan 
baru obat esensial 

 

• Aplikasi 
herbal, obat, 
dan sedian 
fitofarmaka 
untuk 
kesehatan dan 
penyakit 
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017-2021 

 
Complimentary and 
Alternative 
Medicine 
 
 

Antioksidan 
(Kardiovaskular 
Dan Sindrom 
Metabolik) 

 

Kajian metabolisme 
biomolekul dan sumber-
sumber radikal bebas 

Penelitian tentang 
pemanfaatan antioksidan 
bahan alam untuk 
pencegahan penyakit 
degeneratif  
Pemanfaatan 
nutraceutical/fitofarmaka  
untuk meningkatkan 
imunitas dan kesehatan. 
Pemanfaatan komponen 
bioaktif  pangan fungsional 
untuk pencegahan penyakit 
degeneratif 

Penelitian tentang stres 
oksidatif, radikal bebas dan 
antoksidan 

 

Formulai nutirisi untuk 
pencegahan sindrome 
metabolik dan penyakit 
degeneratif 

 

Pencegahan dan 
penanggulangan sindrom 
metabolik dan degeneratif 
diprioritaskan pada 
pengendalian faktor-faktor 
risiko (prilkau gaya hidup,  
faktor resiko biologi, dan 

• Mapping 
penyakit/kejadia
n kesehatan yang 
dominan atau 
potensial terjadi 
pada traveler 

• Mapping faktor-
faktor risiko 
lingkungan dan 
perilaku pelaku 
pariwisata yang 
bisa 
menyebabkan 
kejadian sakit 
pada traveler 

• Mapping 
kapasitas 
pemberi layanan 
kesehatan 
(dokter, perawat) 
terkait travel 
medicine 

Mapping 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
layanan 
kesehatan terkait 
travel medicine 

Produk 
antioksidan alami 
 
Produk formulasi 
dan Model 
pencegahan 
sindrome 
metabolik dan 
penyakitn 
degeneratif 

Aplikasi 
antoksidan alami 
untuk pencegahan 
penyakit 
degeneratif. 
 
Aplikasi formulasi 
nutrisi untuk 
penyakit 
degeneratif 
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lingkugan fisik (cemaran). 
BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020-2025 

 
Anti Aging 
Medicine and 
Reproduction 
 
 

Pengembangan 
Bahan Alam yang 
berkhasiat sebagai 
Anti Aging dan terkait 
Reproduksi 

Uji pendahuluan efek 
farmakologisbeberapa 
tanaman obat pada hewan 
coba  

• Inventarisasi penelitian-
penelitian yang sudah ada 
serta berkaitan dengan , 
antiaging dan aging : 

• survey wisatawan yang 
sudah aging tentang 
persiapan dan keamanan 
selama berlibur. 

• survey wisatawan yang 
sudah aging tentang 
persiapan kesehatan 
selama berlibur 

• survey data dasar tentang 
pengetahuan wisatawan 
tentang risiko paparan 
sinar matahari tentang 
kesehatan. 

• survey wisatawan dalam 
penggunaan tabir surya. 

• survey lifestyle pada 
wisatawan aging yang 
berlibur di bali. 

• Eksplorasi bahan-bahan 
alam yang berpotensi 
sebagai tabir surya 

• Eksplorasi bahan-bahan 
alam yang berfungsi 
sebagai pengobatan 
sunburn 

• Inventarisasi 
penelitian-
penelitian yang 
sudah ada serta 
berkaitan anti 
aging 

• Eksplorasi bahan-
bahan alam yang 
digunakan dalam 
spa therapy,  
sebagai 
antiaging. 

• Eksplorasi bahan-
bahan yang 
berfungsi sebagai 
antioksidan untuk 
antiaging. 

• Uji Preklinik 
(invitro dan in 
vivo) terhadap 
bahan2 yang 
dipakai dalam 
produk spa 
therapy dan yang 
berfungsi sebagai 
antioksidan  

 

• Inventarisas
i penelitian-
penelitian 
yang sudah 
ada serta 
berkaitan 
dengan 
antiaging 

 
• Uji Klinik 

tahap 1 (uji 
farmakokine
tik orang 
sehat). 

• Inventarisasi 
penelitian-
penelitian yang 
sudah ada serta 
berkaitan dengan 
antiaging. 

• Uji  klinik tahap 
2 ( pada pasien). 
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 
Ilmu Penyakit 
Jantung dan 
pembuluh darah 
 
 

Penatalaksanaan 
dyslipidemia pada 
pasien Paska Sindrom 
Koroner Akut  

Rencana pokok penelitian 
untuk 5 tahun ke depan 

 

 

 

• Observasi profil lipid pada 
pasien yang menderita 
dyslipidemia dan paska 
SKA 

• Mapping faktor-faktor 
risiko tradisional lain 
seperti adanya hipertensi, 
diabetes mellitus dan 
merokok 

 

• Menilai prognosis 
pasien paska 
SKA dengan 
tatalaksana 
dislipidemia yang 
optimal 

• Formulasi 
obat baru 
yang dapat 
menurunkan 
lipid secara 
lebih optimal 

• Aplikasi obat baru 
dislipidemia 
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 
Kesehatan 
Pariwisata 
 
 

Peningkatan 
Penyehatan 
Lingkungan daerah 
Pariwisata 

Identifikasi keunggulan dan 
kekurangan eksisting 
approach di bidang 
penyehatan lingkungan 
 

Pemetaan akses dan kebutuhan 
sanitasi dan penyehatan 
lingkungan untuk 
mengantisipasi perkembangan 
pariwisata yang amat pesat 
 
Studi factor determinan dan 
model korelasinya untuk dapat 
meningkatkan kualitas model 
percepatan akses sanitasi  
 
Pengembangan metode 
pendekatan baru yang dapat 
mempercepat peningkatan 
akses  kondisi penyehatan 
lingkungan  di masyarakat  
pengembangan marketing 
sanitasi 
 
Pemetaan kualitas lingkungan,  
pengembangan model trend 
penyebaran pencemaran 
lingkungan dan identifikasi 
indicator-indikator pemantauan 
kualitas penyehatan 
lingkungan  

Uji model percepatan 
akses sanitasi 
 
Uji model 
pengembangan 
kewirausahaan bidang 
sanitasi dan 
penyehatan lingkungan 
 
Optimalisasi model-
model pemberdayaan 
masyarakat untuk 
mengoptimalkan 
pengelolaan sanitasi 
dan penyehatan 
lingkungan secara 
mandiri (meliputi 
pengelolaan 
persampahan dan 
pencemaran 
lingkungan) 
 

Peningkatan 
Penyehatan 
Lingkungan daerah 
Pariwisata 

Identifikasi 
keunggulan dan 
kekurangan eksisting 
approach di bidang 
penyehatan 
lingkungan 
 

 Pengembangan 
Teknologi 
Penyehatan 
Lingkungan di daerah 
pariwisata 

Studi efisiensi beberapa 
teknologi pengolahan 
limbah cair  spesifik 
 
Studi pengomposan untuk 
karakteristik sampah kota di 

Studi model dan design 
pengolahan air limbah khusus 
yang suitable untuk daerah 
tropis dan negara berkembang 
dan juga untuk industry 
kecil factor-faktor pengaruh 

Perancangan sistem 
pengolahan limbah 
cair dan sampah 
 
 
 

Uji lapangan model 
dan design 
pengolahan limbah 
cair dan sampah 
 
 

Aplikasi Model dan 
design pengolahan 
serta pemantauan 
operasi dan 
pemeliharaan 
 



 27 

BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

Bali untuk kriteria design 
 
Studi optimalisis proses 
pengolahan sampah secara 
biologi studi proses factor 
terhadap kualitas/efisiensi 
 
Feseability studi untuk 
pemanfaatan energy dari 
sampah yang lebih mudah 
direalisasikan dan lebih cost 
effective untuk negara 
berkembang 
 
Studi alternative-alternatif 
penanganan samapah khusus 
termasuk B3 

 
 
 
Perancangan sistem 
untuk penerapan di 
lapangan 

 
 
 
 
Uji lapangan sistem 
penanganan/pegolaha
n limbah khusus 

Aplikasi pengelolaan 
sampah terintegrasi 
(close loop) yang 
dapat mengakses 
semua masyarakat 

 Jaminan keamanan 
pangan untuk 
menunjang pariwisata 

Analisis cemaran pada 
bahan pangan 

Studi cemaran kuman patogen 
dan bahan berbahaya pada 
bahan pangan 

Pengembangan metode 
deteksi cepat  

Validasi dan analisis 
cemaran patogen 

Tersedianya metdoe 
dignostik dan 
aplikais pada pangan  
 
Survelance keamnan 
pangan untuk 
meningkatkan citra 
parisiwasata 
 

  Mengambangkan sistem 
HACCP untuk produksi 
bahan pangan pada indutri 
kecild an rumah tangga 

Studi produksi bahan pangan  Pengembangan sistem 
HACCP 

Validasi dan aplikasi 
GHP dan GMP untuk 
produksi bersih dan 
aman 
 

Pengembangan 
sisitem produksi 
yang aman dan sehat 
 
 

 Peningkatan gaya 
hidup dan prilaku 

Identifiaski perubahan 
prilaku makan masyarakat 

Anlisis marker biologi yang 
berhubungan dengan pola 

Penentuan marker 
biologi yang 

Pengembangan 
marker biologis 

Aplikasi dan validasi 
teknik diagnostik 
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

konsumsi pangan 
guna pencegahan 
penyakit gizi pada 
masayarakat dan 
pariwisata. 
 

makan masyarakat(modern 
diet dan oriental diet) 

berhubungan dengan 
status gizi masyarakat 
pedesaand an 
perkotaan 

melalui analisis nutri-
genomik dan 
nutrigenetik 
 

untuk masalah gizi 
akibat defisiensi dan 
kelainan prilaku/pola 
makan 

  
 
 

 

 Studi  perubahan normal flora 
akibat perubahan prilaku 
makan masyrakat(termasuk 
pariwisata) 

Penentuan komposisi 
flora saluran cerna 

Pengembangan teknik 
modulasi flora normal 
yang menyehatkan 
masyarakat 

Validasid an aplikasi 
modulasi normal 
flora untuk 
meningkatkan status 
gizi dan kesehatan 
masayarakat 

  Indentifiaksi sumber 
biodiversitas tropis untuk 
menyehatkan masyarakat 

Studi potensi sumber 
biodiversitas tropis untuk 
meningkatkan kesehatan 
masayarakat (termasuk 
pariwisata) 

Analisis komponen 
bahan pangan guna 
meningkatkan status 
gizi masyarakat 
 

Pengembangan 
senyawa potesnial 
untuk neingkatkan 
gizi melalui 
peningakatan bio-
availabily dan induksi 
sistem slauran cerna 

Validasi dan aplikasi 
senyawa fungsional 
untuk meningkatkan 
kesehatan 
masyarakat 

 Perbaikan status gizi 
dengan pemanfaatan 
bahan lokal 
 

Informasi gizi dan makanan Diversifikasi  bahan lokal 
untuk bahan makanan 
 
Pemanfaatan bahan lokal untuk 
mengatasi masalah gizi dan 
kesehatan. 
 
Hubungan gizi dan aspek 
genetika dengan penyakit-
penyakit sindrom metabolik 
dan degeneratif 
 
 

Suplementasi dan zat 
gizi fortifikasi. 
 
Pengembangan 
teknologi fortifikasi, 
suplementasi & produk 
intervensi gizi 

Prototipe produk 
makanan fungsional. 
 
 
 

Aplikasi produk 
makanan fungsional 

 Teknologi Pedoman pengadaan Penelitian tentang pola Bioteknologi produk Formulasi Aplikasi  produk 
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BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 
 

nutrigenomik makanan fungsional.  
 

keterkaitan genetik dan status 
gizi 
 
Rancangan informasi gizi dan 
makanan  
 
Pengembangan nutrigenomic 
untuk mengetahui keterkaitan 
status gizi dengan genetik dan 
kesehatan 
 

intervensi gizi  
 
Pengembangan 
teknologi fortify-kasi, 
suplemen-tasi & 
produk intervensi gizi 

bioteknologi gizi  
 
Prototipe zat gizi hasil 
fortifikasi dan bahan 
makanan terfortifikasi  
 

fortifikasi 

Penyakit 
Menular dan 
Tidak Menular 
di Daerah 
Pariwisata 
 

Prevalensi zoonosis Kajian pemetaan zonosis 
pada hewan dan manusia 

Survailence data epidemiologis 
penyakit zoonosis emerging 
maupun reemerging 
 
Pemetaan, pengendalian 
penyakit, vektor, reservoir. 
 
 

Penentuan faktor-
faktor risiko penyakit 
zoonosis 
 
 
Strategi Pengendalian 
Penyakit zoonosis 

Penentuan faktor-
faktor risiko penyakit 
zoonosis 
 
Model pengendalian 
vektor, reservoir dan 
penyakit. 
 

Prevalensi zoonosis 

 Penyakit Infeksi 
(RED & NED), non 
infeksi, bencana alam 
serta kejadian lain 
yang berdampak 
terhadap kesehatan 
masyarakat daerah 
wisata 

Identifikasi beberapa  risk 
faktor yang terkait penyakit 
infeksi dan non infeksi 
termasuk identifikasi 
lingkungan dan perilaku 
yang terkait dengan 
penyakit 
 
 

Pemetaan mengenai frekuensi 
(insiden dan prevalensi), 
distribusi, trend penyakit 
Infeksi, non ineksi, bencana 
alam pada daerah  wisata 
melalui survei dan surveilans 
penyakit 
 
Pemetaan mengenai frekuensi 
(insiden dan prevalensi), 
distribusi, trend penyakit 
Infeksi,  non infeksi, bencana 
alam pada daerah  wisata 
dengan menggunakan GIS 

Pengembangan model 
Surveilans penyakit 
infeksi, non infeksi, 
bencana alam, 
kejadian yang 
berdampak terhadap 
kes masyarakat 
 
Pengembangan model 
penyidikan 
epidemiologi serta 
Investigasi penyakit 
yang berpotensi wabah 
dan bencana alam 

Uji coba model 
penanggulangan 
penyakit infeski dan 
non infeksi, bencana 
alam serta kejadian 
lain pada masyarakat 
wisata 
 
Evaluasi model 
surveilans dan 
investigasi panyakit 
yang berpotensi 
wabah di daerah 
wisata  

Aplikasi model 
penanggulangan 
penyakit, surveilans 
dan invetigasi 
kejadian luar biasa di 
daerah wisata 
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Pemetaan lingkungan internal 
& eksternal berisiko pada 
penyakit infeksi, non infeksi, 
bencana alam dan kejadian lain 
yang berdampak pada 
kesehatan masyarakat di 
daerah wisata 
 
Pemetaan sumbe dan penyebab 
penyakit secara biomolekuler 
 
Invesrigasi sumber dan 
penyebab penyakit Infeksi, non 
infeksi, bnecana alam serta 
kejadian lain yang berdampak 
pada kesehatan di daerah 
wisata melalui teknologi 
terbarukan 
 
Identifikasi skrining penyakit 
berpotensi wabah karena 
perjalanan wisata 
Studi pemodelan penyakit 
bersumber dari binatang, 
menular langsung dan penyakit 
non infeksi, bencana alam dan 
kejadian lainnya di masyarakat 
 
Pengembangan instrument 
dalam menentukan sumber dan 
penyebab wabah/ kejadian 
luarbisar pada penyakit yang 

 
Evaluasi program 
pemberantasan 
penyakit bersumber 
dari binatang dan 
menular langsung, 
penyakit yang bisa 
dicegah dengan 
imunisasi, bencana 
alam dan kejadian lain 
yang berdampak pada 
kesehatan masayarakat 
 
Pengembangan 
kewirausahaan dalam 
bidang epidemiologi 

 
Evaluasi model 
surveilans dan 
investigasi penyakit di 
daerah wisata 
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bersumber pada binatang dan 
menular langsung, penyakit 
karena perilaku dan bencana 
alam serta kejadian lain yang 
berdampak pada kesehatan 
masayrakat daerah wisata 
 
 
 

Kesehatan Ibu 
dan Anak serta 
Kesehatan 
Reproduksi di 
Daerah Pariwisata 

Menurunkan angka 
kesakitan dan 
kematian Ibu 

Pemantauan survailence 
epidemiologi kesakitan dan 
kematian ibu 
 

Pengembangan studi social 
determinan kesakitan dan 
kematian ibu 
 
Pengembangan model 
peningkatan  peran suami, 
keluarga dan masyarakat 
dalam menurunkan kesakitan 
dan kematian ibu 
 
Pengembangan kualitas 
pelayanan KIA 
 

 
Pengkajian penerapan 
model-model 

Model peningkatan  
peran suami, keluarga 
dan masyarakat dalam 
menurunkan kesakitan 
dan kematian ibu 
 
 

 

 Menurunkan angka 
kesakitan dan 
kematian anak 

Pemantauan survailence 
epidemiologi kesakitan & 
kematian anak 
 

Studi social determinan 
kesakitan dan kematian anak 
 
Pengembangan model 
peningkatan  peran , keluarga 
dan masyarakat dalam 
menurunkan kesakitan dan 
kematian anak 

 

Pengembangan 
kualitas pelayanan 
KIA 
 

Peningkatan 
penggunaan  
imunisasi dalam 
meningkatkan 
kekebalan dan 
mencegah penyakit 
 

Aplikasi model 

 Pemantauan tumbuh 
kembang anak 

Pedoman pemantauan 
tumbuh kembang anak  

Peningkatan program Inisiasi 
menyusu dini (IMD), Asi 

Sosial determinan 
yang mempengaruhi 

Pengkajian penerapan 
model 

Aplikasi  model 
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 eksklusif, MP-ASI yang tepat 
yang berdampak pada tumbuh 
kembang anak 
 
Pengembangan model yang 
melibatkan keluarga untuk 
memantau tumbang anak 
 

tumbuh kembang anak 
 

  
Kesehatan 
Reproduksi remaja 

Studi faktor-faktor 
determinan perubahan 
prilaku remaja 
 

Seksualitas remaja dan 
determinan prilaku seksual 
remaja berisiko serta 
dampaknya 
 
Pengembangan model 
“community development 

Pengembangan Model 
peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan 
reproduksi remaja 

Peningkatan peran 
keluarga dan 
masyarakat dalam 
pemantauan remaja 
dan NAPZA  

 

 Kesehatan 
Reproduksi Usia 
Lanjut 

Studi mengenai upaya 
pencegahan dan 
pengurangan keluhan 
masalah meno/andropouse 

Pengembangan model 
pertisipasi keluarga dan 
masyarakat dalam 
pemantauan kesehatan 
reproduksi usila. 

 

Pengembangan model 
deteksi dini penyakit 
yang timbul di usia 
lanjut berkaitan 
dengan kesehatan 
system reproduksi 
 

Peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan 
reproduksi usia lanjut 

 

 Keluarga Berencana 
(KB) 

Studi factor determinan 
rendahnya atau 
keberlangsungan 
penggunaan KB 

Peningkatan partisipasi pria 
dalam ber-KB 

 
Peningkatan peran keluarga 
dan masyarakat dalam 
menyukseskan 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan KB dengan 
tenaga kesehatan 
terlatih 
 
 
 

  

 Gender dan 
pemberdayaan 
Wanita 

Studi factor determinan 
kekerasan terhadap 
perempuan 
 

Penelitian dengan isyu gender 
terkait kesehatan reproduksi 
 

Pencegahan dan 
penanganan Kekerasan 
terhadap perempuan 
 

Peningkatan peran 
serta keluarga, 
masyarakat dalam 
meningkatkan 

Peningkatkan peran 
pelayanan kesehatan 
yang peka gender 



 33 

BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 kesetaraan gender dan 
upaya pemberdayaan 
gender 

 Penyakit Menular 
Seksual termasuk 
HIV/AIDS 

Pengembangan sistem 
surveillane epidemiologi 
penyakit menular seksual 

Studi determinan social yang 
berpengaruh terhadap 
penyebaran penyakit menular 
seksual 
 
Pengembangan model upaya 
penurunan penularan HIV dari 
ibu ke bayi (PMTCT) 
 

Penelitian untuk 
pemberdayaan dan 
mobilisasi masyarakat 
di bidang kesehatan 
berbasiskan kondisi 
masyarakat  

upaya pelibatan 
masyarakat dalam 
penanggulangan  
PMS dan HIV- AIDS 
 

Pengembangan 
penelitian untuk 
kesehatan pekerja 
seks komersil 

Kebijakan dan 
Manajemen 
Pelayanan 
Kesehatan di 
Daerah Pariwisata 

Pembiayaan 
Kesehatan di daerah 
wisata 

Identifikasi tantangan dalam 
peningkatan cakupan 
kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 

Pengembangan, uji coba dan 
aplikasi model peningkatan 
kepesertaan JKN pada pekerja 
sektor informal 
 
 
 
Pengembangan, uji coba dan 
aplikasi model peningkatan 
kepesertaan JKN pada Badan 
Usaha 
 
 

Analisis pencapaian 
universal health 
insurance coverage 

Pengembangan model 
untuk mengatasi 
hambatan pencapaian 
universal health 
insurance coverage 

Aplikasi dan analisis 
efektivitas penerapan 
model 

  Identifikasi tantangan dalam 
kepatuhan pembayaran 
iuran JKN 

Pengembangan dan uji coba 
model peningkatan kepatuhan 
pembayaran iuran JKN  

Aplikasi model 
peningkatan kepatuhan 
pembayaran iuran JKN 

Analisis efektivitas 
penerapan model 

 

  Identifikasi permasalahan 
dalam pembayaran penyedia 
layanan kesehatan di era 
JKN 

Identifikasi tantangan dalam 
implementasi kapitasi berbasis 
kinerja pada FKTP 
 
Identifkasi tantangan dalam 

Pengembangan model 
pembayaran penyedia 
layanan kesehatan di 
FKTP dan FKTL  
yang efektif, efisien, 

Uji coba model  Aplikasi model 
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implementasi INA CBGs pada 
FKTL 
 
Analisis potensi fraud pada 
FKTP dan FKTL di era JKN 
 
Analisis potensi keterlibatan 
stakeholders dalam 
pengawasan dan pencegahan 
fraud pada FKTP dan FKTL di 
era JKN 

akseptabel dan 
berkeadilan 
 
Pengembangan model 
pengawasan dan 
pencegahan fraud pada 
FKTP dan FKTL 

  Identifikasi permasalahan 
dalam pemanfaatan JKN 

Analisis pemanfaatan JKN 
oleh peserta PBI dan Non PBI  
 
Analisis pemanfaatan JKN 
oleh penduduk pada daerah 
perkotaan, pedesaan serta 
daerah terpencil, perbatasan 
dan kepulauan 
 
Analisis aspek equity 
pemanfaatan JKN oleh 
penduduk dari berbagai 
karakteristik sosio-demografis, 
jenis penyakit 
 

Pengembangan model 
untuk mengatasi 
inequity dalam 
pemanfaatan JKN 

Uji coba model untuk 
mengatasi inequity 
dalam pemanfaatan 
JKN 

Analisis pencapaian 
Universal Health 
Coverage  

  Identifikasi permasalahan 
dalam pembiayaan upaya 
promotif-preventif di era 
JKN 

Analisis berbagai sumber 
pembiayaan, besaran dana 
serta proporsi penggunaan 
dana dalam pelaksanaan 
berbagai upaya kesehatan 
(promotif, preventif, kuratif 
dan rehabilitatif) di era JKN 

Pengembangan model 
atau alternatif 
kebijakan untuk 
peningkatan 
pembiayaan upaya 
kesehatan promotif 
dan preventif 

Studi fisibilitas 
pengembangan dan 
penerapan alternatif 
kebijakan dengan 
pemangku 
kepentingan 

Analisis efektivitas 
pembiayaan 
kesehatan  



 35 

BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

 Manajemen 
Pelayanan Kesehatan 
di daerah pariwisata 

Identifikasi permasalahan 
mutu layanan FKTP dan 
FKTL di era JKN 

Pengembangan model 
peningkatan kualitas layanan 
FKTP dan FKTL di era JKN 
yang sesuai dengan konteks 
lokal 
 
Pengembangan model untuk 
peningkatan partisipasi 
masyarakat dalam pengawasan 
mutu layanan kesehatan di 
FKTP dan FKTL di era JKN 

Uji coba model 
peningkatan kualitas 
layanan kesehatan 

Aplikasi model 
peningkatan kualitas 
layanan kesehatan 

Analisis efektivitas 
penerapan model 
manajemen mutu 

  Identifikasi permasalahan 
kuantitas, kualitas dan 
distribusi SDM 

Pemetaan  kuantitas, kualitas 
dan distribusi SDM kesehatan 
di fasilitas layanan kesehatan 
pemerintah dan swasta 
 
Analisis hambatan dalam 
pemerataan distribusi SDM 
kesehatan 

Pengembangan 
alternatif kebijakan 
untuk meningkatkan 
kuantitas, kualitas 
serta keadilan dalam 
distribusi SDM  

Studi untuk menggali 
fisibilitas 
pengembangan dan 
implementasi 
alternatif kebijakan 

Advokasi kebijakan 
 
Implementasi dan 
analisis efektivitas 
kebijakan 

 Kebijakan Kesehatan 
di daerah pariwisata 

Identifikasi tantangan 
pengembangan kebijakan 
kesehatan berbasis bukti 

Analisis dan pemetaan 
penggunaan bukti ilmiah 
(scientific evidence) pada 
berbagai kebijakan kesehatan 
publik di daerah pariwisata 
 
 
 

Pengembangan model 
intervensi untuk 
peningkatan 
pengembangan 
kebijakan kesehatan 
berbasis bukti 

Uji coba model Aplikasi dan analisis 
efektivitas penerapan 
model 

  Identifikasi tantangan dalam 
implementasi kebijakan 
kesehatan 

Evaluasi formatif terhadap 
berbagai instrumen kebijakan 
kesehatan publik di daerah 
pariwisata 

Pengembangan 
strategi untuk 
optimalisasi 
implementasi 
instrumen kebijakan 
publik 

Uji coba model Aplikasi dan analisis 
efektivitas penerapan 
model 
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Kesehatan dan 
Keselamatan 
Kerja di Daerah 
Pariwisata 

Pemeliharaan dan 
Peningkatan 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 
di Daerah Pariwisata 

Pemetaan sumber daya, 
sarana dan prasarana di 
bidang K3 di daerah 
pariwisata. 

Studi tentang pemahaman 
tenaga kerja bidang pariwisata 
tentang K3. 
 
Studi intervensi mengenai 
kegiatan K3 di tempat kerja 
pariwisata. 

Pengembangan model 
manajemen K3 di 
tempat kerja. 

Pengembangan model 
manajemen K3 di 
tempat kerja. 

Aplikasi model 
manajemen K3 di 
tempat kerja 
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Ilmu Keperawatan Manajemen 
Keperawatan 

Mengidentifikasi 
Pelaksanaan Model 
Praktik Keperawatan 
Profesional (MPKP), 
prinsip ethic of care 
tenaga keperawatan, 
kualitas pelayanan 
fasilitas kesehatan, 
dan sistem informasi 
kesehatan yang 
mendukung 
kesehatan di daerah 
pariwisata 

 

Penerapan Pelaksanaan Model Praktik 
Keperawatan Profesional (MPKP), 
prinsip ethic of care tenaga 
keperawatan, akreditasi fasilitas 
kesehatan, dan sistem informasi 
kesehatan yang mendukung kepuasan 
penyedia dan pengguna layanan di 
daerah pariwisata 

Penerapan 
Pelaksanaan 
Model Praktik 
Keperawatan 
Profesional 
(MPKP), prinsip 
ethic of care 
tenaga 
keperawatan, 
akreditasi 
fasilitas 
kesehatan, dan 
sistem informasi 
kesehatan yang 
mendukung 
kepuasan 
penyedia dan 
pengguna 
layanan di 
daerah 
pariwisata 

Penerapan 
Pelaksanaan 
Model Praktik 
Keperawatan 
Profesional 
(MPKP), prinsip 
ethic of care 
tenaga 
keperawatan, 
akreditasi 
fasilitas 
kesehatan, dan 
sistem informasi 
kesehatan yang 
mendukung 
kepuasan 
penyedia dan 
pengguna 
layanan di 
daerah 
pariwisata 

Pengembangan 
dan promosi 
manajemen 
pelayanan 
kesehatan di 
Daerah 
Pariwisata 

 

 Keperawatan Medikal 
Bedah 

Identifikasi dan 
skrining masalah 
kesehatan dengan 
prioritas pada HIV 
AIDS, gangguan 
penyelaman dan 
methanol di daerah 
pariwisata dengan 
pendekatan 
keperawatan dasar, 
sistem organ, 
kegawatdaruratan, 

Penerapan model dan intervensi 
keperawatan dengan masalah prioritas 
HIV/AIDS, Gangguan penyelaman 
dan keracunan metanol di daerah 
pariwisata 

 

Penerapan 
model dan 
intervensi 
keperawatan 
dengan masalah 
prioritas 
HIV/AIDS, 
Gangguan 
penyelaman dan 
keracunan 
metanol di 
daerah 

Penerapan model 
dan intervensi 
keperawatan 
dengan masalah 
prioritas 
HIV/AIDS, 
Gangguan 
penyelaman dan 
keracunan 
metanol di 
daerah 

Pengembangan 
model, 
intervensi 
keperawatan, 
dan instrumen 
di daerah 
Pariwisata 
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dan intensif  pariwisata 

 

pariwisata 

 
 Keperawatan Anak dan 

Maternitas 
Pengkajian 5 masalah 
kesehatan terbesar 
yang terdapat di 
daerah Pariwisata 

Pengkajian gangguan 
kesehatan reproduksi 
pada remaja dan 
wanita usia subur 
dengan masalah 
prioritas HIV/AIDS, 
PMS dan KTD di 
daerah pariwisata 

 

 

Penerapan asuhan keperawatan, 
optimalisasi kesehatan, pertumbungan 
dan perkembangan anak berdasarkan 
masalah kesehatan yang terdapat di 
daerah Pariwisata 

Penerapan asuhan keperawatan dan 
optimalisasi kesehatan reproduksi 
pada remaja dan wanita usia subur 
dengan masalah prioritas HIV/AIDS, 
PMS dan KTD di daerah pariwisata 

 

Penerapan 
asuhan 
keperawatan, 
optimalisasi 
kesehatan, 
pertumbungan 
dan 
perkembangan 
anak 
berdasarkan 
masalah 
kesehatan yang 
terdapat di 
daerah 
Pariwisata 

Penerapan 
asuhan 
keperawatan 
dan optimalisasi 
kesehatan 
reproduksi pada 
remaja dan 
wanita usia 
subur dengan 
masalah 
prioritas 
HIV/AIDS, 
PMS dan KTD 
di daerah 

Penerapan 
asuhan 
keperawatan, 
optimalisasi 
kesehatan, 
pertumbungan 
dan 
perkembangan 
anak 
berdasarkan 
masalah 
kesehatan yang 
terdapat di 
daerah 
Pariwisata 

Penerapan 
asuhan 
keperawatan dan 
optimalisasi 
kesehatan 
reproduksi pada 
remaja dan 
wanita usia 
subur dengan 
masalah prioritas 
HIV/AIDS, PMS 
dan KTD di 
daerah 

Pengembangan 
model, 
intervensi dan 
instrumen 
Keperawatan 
Anak di daerah 
Pariwisata 

Pengembangan 
model, 
intervensi dan 
instrumen 
Keperawatan 
Maternitas di 
daerah 
Pariwisata 
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pariwisata 

 

 

pariwisata 

 

 

 Keperawatan Jiwa dan 
Komunitas 

Identifikasi dan 
screening masalah 
kesehatan jiwa dari 
usia bayi, balita, usia 
sekolah, remaja, 
dewasa dan lansia 
serta stigma 
masyarakat di daerah 
pariwisata 

Identifikasi perilaku 
kesehatan pada 
pelaku, pengguna dan 
lingkungan 
mencakup fisik, 
biologis, sosial, 
budaya dan ekonomi 
di daerah pariwisata -
Identifikasi potensi 
masalah kesehatan 
(penyakit menular 
dan tidak 

menular) di daerah 
pariwisata 

Penerapan model dan intervensi 
kesehatan jiwa berbasis budaya Bali 
pada RS dan masyarakat didaerah 
pariwisata 

Penerapan strategi intervensi dan 
intervensi keperawatan komunitas 
(terapi modalitas dan komplementer) 
pada individu, keluarga, kelompok 
khusus dan masyarakat berbasis 
budaya Bali di daerah Pariwisata 

 

 

Penerapan 
model dan 
intervensi 
kesehatan jiwa 
berbasis budaya 
Bali pada RS 
dan masyarakat 
didaerah 
pariwisata 

Penerapan 
strategi 
intervensi dan 
intervensi 
keperawatan 
komunitas 
(terapi 
modalitas dan 
komplementer) 
pada individu, 
keluarga, 
kelompok 
khusus dan 
masyarakat 
berbasis budaya 
Bali di daerah 

Penerapan model 
dan intervensi 
kesehatan jiwa 
berbasis budaya 
Bali pada RS 
dan masyarakat 
didaerah 
pariwisata 

Penerapan 
strategi 
intervensi dan 
intervensi 
keperawatan 
komunitas 
(terapi modalitas 
dan 
komplementer) 
pada individu, 
keluarga, 
kelompok 
khusus dan 
masyarakat 
berbasis budaya 
Bali di daerah 
Pariwisata 

Pengembangan 
DSSJ berbasis 
Budaya Bali 
dalam 
meningkatkan 
kesehatan jiwa 
masyarakat di 
daerah 
pariwisata 

Pengembangan 
model, strategi, 
intervensi & 
instrumen 
pelayanan 
keperawatan 
berbasis 
Budaya Bali 
sebagai 
penetalaksanaan 
permasalahan 
kesehatan di 
daerah 
pariwisata 

Pengembangan 
pilot project di 
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Pariwisata 

 

 

 

 

wilayah binaan 
untuk kesehatan 
pariwisata 
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Morbus Hansen 
 Pengelolaan Morbus 

Hansen 
Data deskriptif dari 
penelitian retrospektif 
mengenai karakteristik 
penderita kusta, spektrum 
penyakit, kejadian reaksi 
kusta, pasien RFT dan 
kecacatan kusta 

 

 

 

 

 

• Pengkajian masalah pada 
penderita kusta seperti 
kualitas hidup, tingkat 
kecacatan, active case 
finding, narakontak 
serumah, reaksi kusta dan 
cacat kusta 

• Prevalensi dan 
karakteristik penderita 
nyeri neuropatik pada 
penderita morbus Hansen 
di Bali 

• Faktor risiko nyeri 
neuropatik pada penderita 
morbus Hansen di Bali 

• Tatalaksana nyeri pada 

• Pemeriksaan 
kusta subklinis, 
penelusuran 
kadar-kadar trace 
elements pada 
penderita kusta 
dan hubungannya 
dengan reaksi 
kusta dan 
imunitas, 
penelusuran 
kejadian 
resistensi 
rifampicin dengan 
pemeriksaan 
biomolekuler 

• Peranan analgetik 

• Pemeriksaan 
kusta 
subklinis, 
penelusuran 
kadar-kadar 
trace 
elements 
pada 
penderita 
kusta dan 
hubunganny
a dengan 
reaksi kusta 
dan 
imunitas, 
penelusuran 
kejadian 
resistensi 

• Intervensi 
pemberian agen 
imunomodulasi 
dan antioksidan 
sebagai adjuvant 
MDT (seperti 
zinc, Vitamin D), 
penelususran agen 
antibiotik baru 
pada kasus 
resistensi 
rifampisin 

• Model baru 
penatalaksanaan 
nyeri neuropatik 
pada penderita 
MH 
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penderita MH 

 

 

adjuvan pada 
nyeri pasien MH 

• Peranan 
neurorestorasi 
pada nyeri MH 

• Prediktor dan 
kualitas hidup 
penderita nyeri 
MH 

rifampicin 
dengan 
pemeriksaan 
biologi 
molekuler 

 
 
 
 
 

BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

Kelainan mata 
 Kelainan Katarak Inventarisasi penelitian-

penelitian yang sudah ada 
serta berkaitan dengan 
biologi molekuler katarak 

Astigmat keratometri 
sebelum dan sesudah 
fakoemulsifikasi insisi J 
pada pasien katarak senilis  

Kadar MDA pada pasien 
katarak 

Kadar SOD pada pasien 
katarak 

Inventarisasi penelitian-
penelitian yang sudah ada 
serta berkaitan dengan 
katarak di populasi 

Faktor-faktor yang 
memperngaruhi katarak 
pada masyarakat Bali 

 

Inventarisasi 
penelitian-
penelitian yang 
sudah ada serta 
berkaitan dengan 
katarak di 
populasi 

Faktor-faktor 
yang 
memperngaruhi 
katarak pada 
masyarakat Bali 

•  

Inventarisas
i penelitian-
penelitian 
yang sudah 
ada serta 
berkaitan 
dengan 
katarak di 
populasi 

Faktor-
faktor yang 
memperngar
uhi katarak 
pada 

• Biomolekuler dan 
lab klinis 
penunjang katarak 
di populasi 

• Penelitian tentang 
teuan katarak di 
populasi 

• Metode informasi 
dan edukasi 
pasien katarak di 
populasi 
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 masyarakat 
Bali 

•  

 Kelainan refraksi Inventarisasi penelitian-
penelitian yang sudah ada 
serta berkaitan dengan 
keefektifan terapi 

Inventarisasi penelitian-
penelitian yang sudah ada 
serta berkaitan dengan 
kelainan refraksi di 
populasi 

Aktivitas melihat dekat 
dan kegiatan luar ruangan 
pada murid SD dengan 
Miopia 

Karakteristik kelainan 
refraksi pada anak 

Inventarisasi 
penelitian-
penelitian yang 
sudah ada serta 
berkaitan dengan 
kelainan refraksi 
di populasi 

Aktivitas melihat 
dekat dan 
kegiatan luar 
ruangan pada 
murid SD dengan 
Miopia 

Karakteristik 
kelainan refraksi 
pada anak 

Inventarisas
i penelitian-
penelitian 
yang sudah 
ada serta 
berkaitan 
dengan 
kelainan 
refraksi di 
populasi 

Aktivitas 
melihat 
dekat dan 
kegiatan 
luar ruangan 
pada murid 
SD dengan 
Miopia 

Karakteristi
k kelainan 
refraksi 
pada anak 

• Biomolekuler dan 
lab klinis 
penunjang 
kelainan refraksi 

 Retinopati Diabetik Inventarisasi penelitian-
penelitian yang sudah ada 
serta berkaitan dengan 
biomolekuler retinopati 

Inventarisasi penelitian-
penelitian yang sudah ada 
terkait lab biomolekuler 
dan retinopati diabetic 

Inventarisasi 
penelitian-
penelitian yang 
sudah ada terkait 
lab biomolekuler 

Inventarisas
i penelitian-
penelitian 
yang sudah 
ada terkait 

• Karakteristik 
penderita 
retinopati diabetik 
di populasi 
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diabetik dan retinopati 
diabeti 

lab 
biomolekule
r dan 
retinopati 
diabeti 

• Intervensi di 
populasi 

• Uji klinis 
membandingkan 
efektivitas terapi 
yang diberikan 
pada pasien 
retinopati diabetik 

 Dry eye Inventarisasi penelitian 
terkait penyakit sistemik 
dan okular lainnya 

Inventarisasi penelitian 
terkait penyakit sistemik 
dan okular lainnya 

Inventarisasi 
penelitian terkait 
penyakit sistemik 
dan okular 
lainnya 

Inventarisas
i penelitian 
terkait 
penyakit 
sistemik dan 
okular 
lainnya 

• Karakteristik 
penderita dry eye 
di populasi 

• Lab klinis 
penunjang dan 
biomolekuler 
berkaitan dengan 
dry eye 

• Uji klinis terapi 
dry eye 

 Glaukoma Inventarisasi penelitian yang 
sudah ada serta berkaitan 
dengan terapi pasien 
glaukoma 

Inventarisasi penelitian 
yang sudah ada serta 
berkaitan dengan terapi 
pasien glaukoma 

Inventarisasi 
penelitian yang 
sudah ada serta 
berkaitan dengan 
terapi pasien 
glaukoma 

Inventarisas
i penelitian 
yang sudah 
ada serta 
berkaitan 
dengan 
terapi 
pasien 
glaukoma 

• Biomolekuler dan 
lab klinis 
penunjang 
glaukoma 

• Penelitian tentang 
glaukoma di 
populasi 

• Metode informasi 
dan edukasi 
pasien glaukoma 
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di populasi 

 
 
BIDANG 
UNGGULAN 

Tema/topik Capaian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 

Anestesiologi, 
Terapi Intensif 
dan Manajemen 
Nyeri 
 

Anestesi Umum Inventaris Penelitian tentang 
teknik dan obat anestesi 
umum 

 

• Penelitian tentang teknik, 
obat dan aspek ekonomi 
pada anestesi umum 

 

 

• Penelitian 
tentang teknik, 
obat dan aspek 
ekonomi pada 
anestesi umum 

 

• Penelitian 
tentang 
teknik, obat 
dan aspek 
ekonomi 
pada 
anestesi 
umum 

 

• Penelitian tentang 
teknik, obat dan 
aspek ekonomi 
dan biologi 
molekuler serta 
luaran klinis pada 
anestesi umum 

 

 Regional anestesi Inventaris Penelitian tentang 
teknik dan obat regional 
anestesi 

 

• Penelitian tentang teknik, 
obat dan aspek ekonomi 
pada blok neuroaksial dan 
blok peripheral 

 

• Penelitian 
tentang teknik, 
obat dan aspek 
ekonomi pada 
blok neuroaksial 
dan blok 
peripheral 

 

• Penelitian 
tentang 
teknik, obat 
dan aspek 
ekonomi 
pada blok 
neuroaksial 
dan blok 
peripheral 

 

• Penelitian tentang 
teknik, obat dan 
aspek ekonomi 
dan biologi 
molekuler serta 
luaran klinis pada 
regional anestesi 

 

 Manajemen nyeri Inventaris Penelitian tentang 
teknik dan obat pada 
manajemen nyeri 

 

• Penelitian tentang teknik, 
obat dan aspek ekonomi 
pada manajemen nyeri 

 

• Penelitian 
tentang teknik, 
obat dan aspek 
ekonomi pada 
manajemen nyeri 

• Penelitian 
tentang 
teknik, obat 
dan aspek 
ekonomi 

• Penelitian tentang 
teknik, obat dan 
aspek ekonomi 
dan biologi 
molekuler serta 
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akut dan kronik 

 

pada 
manajemen 
nyeri akut 
dan kronik 

 

luaran klinis pada 
manajemen nyeri 
akut dan kronik 

 

 Intensive care Inventaris Penelitian tentang 
pada bidang nurointensive 
care, kardiovaskuler, 
respiratory, nutrition, 
urinary tract, 
gastrointestinal, infection, 
Obsgyn intensive care dan 
hematology and 
autoimmune diseases 

 

Penelitian tentang pada 
bidang nurointensive care, 
kardiovaskuler, respiratory, 
nutrition, urinary tract, 
gastrointestinal, infection, 
Obsgyn intensive care dan 
hematology and autoimmune 
diseases 

 

Penelitian tentang 
pada bidang 
nurointensive care, 
kardiovaskuler, 
respiratory, 
nutrition, urinary 
tract, 
gastrointestinal, 
infection, Obsgyn 
intensive care dan 
hematology and 
autoimmune 
diseases 

 

Penelitian 
tentang teknik, 
obat dan aspek 
ekonomi pada 
neurointensive 
care, 
kardiovaskuler
, respiratory, 
nutrition, 
urinary tract, 
gastrointestinal
, infection, 
Obsgyn 
intensive care 
dan 
hematology 
and 
autoimmune 
diseases 

Penelitian tentang 
teknik, obat dan 
aspek ekonomi dan 
biologi molekuler 
serta luaran klinis 
pada bidang 
neurointensive care, 
kardiovaskuler, 
respiratory, 
nutrition, urinary 
tract, 
gastrointestinal, 
infection, Obsgyn 
intensive care dan 
hematology and 
autoimmune 
diseases 
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Gizi  Gizi buruk dan VCO Prevalensi gizi buruk pada 
anak 

Prevalensi gizi buruk dan 
faktor risiko pada pasien 
HIV  

Penelitian in vivo 
VCO pada tikus 
dengan gizi buruk 

Uji klinis 
penggunaan 
VCO pada 
manusia sehat 

Uji klinis 
penggunaan VCO 
pada anak dengan 
HIV 
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THT-KL Imunologi pada 
bidang THT-KL  

Inventaris penelitian 
padabidang THT-KL 

Pola alergen dan faktor risiko 
terkait rinitis alergika 

Faktor risiko terkait RSK 

 

Manajemen rinitis 
alergika dan RSK 

 

Manajemen 
rinitis alergika 
dan RSK 

 

Teknik, model atau 
obat baru dalam 
manajemen rinistis 
alergika dan RSK 
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Neurologi  Infeksi pada selaput 
otak dan otak 

Prevalensi meningitis 
bakteri dan Japanese 
Encephalitis 

Pola kuman penyebab 

Diagnosis dan marker 
diagnosis meningitis dan 
encephalitis 

Pola kuman dan resistensi 
terhadap antibiotik penyebab 
meningitis dan encephalitis 

Polimorfisme gen terkait 

Diagnosis dan 
marker diagnosis 
meningitis dan 
encephalitis 

Pola kuman dan 
resistensi terhadap 
antibiotik penyebab 
meningitis dan 

Diagnosis dan 
marker 
diagnosis 
meningitis dan 
encephalitis 

Pola kuman 
dan resistensi 
terhadap 

Longterm outcome 
pasien meningitis 

Pemantauan 
gangguan 
pertumbuhan dan 
perkembangan pada 
pasien meningitis 
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meningitis dan encephalitis 

 

encephalitis 

Polimorfisme gen 
terkait meningitis 
dan encephalitis 

 

antibiotik 
penyebab 
meningitis dan 
encephalitis 

Polimorfisme 
gen terkait 
meningitis dan 
encephalitis 

 

dan encephalitis 

Deteksi dini 
gangguan 
perkembangan pada 
anak dengan 
meningitis dan 
encephalitis 
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4.3. Perspektif Pengembangan Riset di FK 
4.3. Perspektif Pengembangan Riset di FK 

 
Harus disadari bahwa dalam pengembangan riset tidak hanya berorientasi 

kepada pengembangan ilmu dan teknologi tetapi juga harus memikirkan model difusi 
kepada masyarakat pengguna. Dengan demikian beberapa hal yang perlu mendapat 
perhatian dalam pengembangan arah riset adalah selau berorientasi pada standar 
luaran (output) penelitian. Luaran penelitian akan menjadi fokus dalam penataan arah 
pengembangan riset sehinga setiap rencana riset/topik dalam roadmap penelitian FK 
ini berorientasi pada; 1) penguatan dasar pengetahuan/keilmuwan, 2) pematangan 
dasar keilmuwan yang diterjemahkan dalam sebuat model implementasi, 3) 
terbentuknya model awal/prototipe yang akan dikaji dalam pilot plan implementatif 
(clinical trial dan model aplikasi), serta 4) persiapan implementasi, difusi kepada 
masayarakat, kajian perlindungan kekayaan intelektual serta nalaisis lain yang 
diperlukan.  Dengan demikian, diharapkan peta jalan penelitian semestinya dapat 
dikembangkan lebih detail dan rinci pada level group rearch (kelompok peneliti) 
sehingga peta jalan ini dapat membawa peneliti/dosen dan FK menjadi pusat 
unggulan global (global center of excellent). 
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BAB V 

PENUTUP 
BAB VPENUTUP 

 
Roadmap Penelitian FK Unud tahun 2016-2020 yang disusun merupakan dokumen 
formal perencanaan penelitian jangka menengah yang mengacu kepada Renstra FK 
Unud dan  Rencana Induk Penelitian Unud 2012-2016 

Dokumen ini dibuat dengan harapan dapat menjadi panduan bagi dosen peneliti di 
lingkungan FK Unud dalam menyusun usulan penelitian, sehingga hasil penelitian 
yang diperoleh dapat diterapkan dalam memecahkan masalah pembangunan di 
masyarakat. 

Semoga Roadmap Penelitian FK Unud ini dapat memberikan manfaat bagi 
pengembangan dan kemajuan penelitian dalam rangka mewujudkan keunggulan FK 
Unud khususnya dan Unud pada umumnya. 
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