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KATA SAMBUTAN KETUA JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN  

POLTEKKES KEMENKES JAMBI 
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allh SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas izin Nya Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian 

(RSPP) Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sajana Terapan Jurusan 

Kesehatan Lingkungan Jambi tahun 2020 ini telah disusun. Saya selaku Ketua 

Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi memberikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Prodi Sanitasi Lingkungan 

Program Sarjana Terapan dan semua pihak yang telah menyelesaikan 

Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian ini, karena melalui ini kegiatan 

penelitian dan pengabdian mempunyai arah dalam roadmap yang mendukung 

Visi Misi. Semoga RSPP ini dapat menjadi acuan kita dalam menjalankan 

kegiatan dengan baik sehingga tercapai Visi dan Misi Prodi Sanitasi 

Lingkungan.  

RSPP ini menguraikan dan menjelaskan kegiatan penelitian dan 

pengabdian Prodi Sanitasi Lingkungan sesuai dengan Pedoman yang dimili 

Poltekkes Kemenkes Jambi. Semoga kedepan Prodi Sanitasi Lingkungan 

menjadi lebih baik dan salah satu Prodi unggulan di Jurusan Kesehatan 

Lingkungan maupun  Poltekkes Kemenkes Jambi.  

 
 

 
 

Jambi,     Januari 2020. 
Ketua 

 
 
 

Krisdiyanta, S.Pd, M.Kes 
NIP. 196402261989031008 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allh SWT, Tuhan Yang 

Maha Esa karena atas izin Nya Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian 

(RSPP) Prodi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Jambi tahun 2020 ini telah disusun. RSPP ini bertujuan 

memberikan arah dan acuan operasional bagi seluruh civitas akademika Prodi 

Sanitasi Lingkungan Program Sajana Terapan dalam penyelenggaraan 

penelitian dan pengabdian guna menghasilkan tenaga kesehatan yang 

berkualitas dan profesional, mengacu pada Renstra Poltekkes Kemenkes 

Jambi 2018-2022 serta Renstra Kemenkes 2020-2024. 

RSPP ini akan menguraikan mengenai arah kegiatan Prodi Sanitasi 

Lingkungan  dalam penelitian dan pengabdian selama kurun waktu 5 tahun 

dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kami menyadari bahwa RSPP Prodi 

Sanitasi Lingkungan ini masih terdapat kekurangan dalam mencapai 

kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang sifanya membangun sangat 

kami harapkan. Demikian dan terimakasih. 

 

Jambi, Januari 2020. 

Ketua Prodi Sanitasi Lingkunan 

Program Sarjana Terapan  
 
 
 
 

Akhsin Munawar, SST., M.Kes 
NIP. 196211071988031003  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Setiap Program Studi (PS) berkewajiban melaksanakan tugasnya 

yaitu menyelenggarakan Tridharma PT yang meliputi kegiatan pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana 

diamanahkan oleh Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 

menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

Penelitian dan pengabdian pada perguruan tinggi dapat menjadi salah 

satu upaya untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi, meningkatkan 

angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian, 

serta meningkatkan kapasitas pengelolaan Tridharma di PT sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Agar tujuan dan standar penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di Prodi Sanitasi Lingkungan dapat 

tercapai, maka arahan kebijakan dalam pengelolaan penelitian dan 

pengabdian di Prodi Sanitasi Lingkungan  dituangkan dalam Rencana 

Strategi Penelitian dan Pengabdian (RSPP) yang dibuat untuk jangka waktu 

5 tahun. Rencana Strategi ini merupakan rencana pengembangan 

penelitian dan pengabdian untuk periode 2019-2023 yang dibangun 

berdasarkan visi – misi, tujuan, dan strategi pencapaian PS-Sanitasi 

Lingkungan  

Isu strategis merupakan salah satu komponen penting dalam 

penyusunan RIPP. Pengangkatan isu-isu wilayah di sekitar institusi menjadi 

isu strategis selain masalah yang terkait dengan 6 media Kesehatan 

Lingkungan. Pola penentuan tersebut bertujuan untuk mempercepat 
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aplikasi (hilirisasi) hasil penelitian institusi untuk memecahkan masalah 

atau isu penting di wilayah sehingga berkontribusi dalam mempercepat 

pembangunan masyarakat atau Human Development Index (HDI) yang 

berkelanjutan di bidang Sanitasi Lingkungan. 

Rencana Strategi Penelitian dan Pengabdian (RSPP) ini merupakan 

dokumen formal perencanaan kegiatan penelitian dan pengabdian jangka 

menengah yang berisi visi, strategi pencapaian, dan tema/topik-topik riset 

yang harus diacu oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan pengabdian. 

Diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian yang terarah tersebut 

akan dapat mempercepat dan membantu PS-Sanitasi Lingkungan dalam 

mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.  

 

B. Tujuan 

Untuk merealisasikan RSPP guna mewujudkan Visi Misi, maka tujuan 

Penyusunan RSPP PS-Sanitasi Lingkungan ini diarahkan pada: 

a. Terwujudnya hasil-hasil penelitian pengembangan ilmu dan teknologi di 

bidang Sanitasi Lingkugan khususnya sesuai unggulan Prodi Sanitasi 

Lingkungan yaitu dibidang Penanganan Limbah 

 
b. Terwujudnya kualitas dan produktivitas penelitian berupa publikasi pada 

forum ilmiah nasional dan internasional, publikasi pada jurnal nasional 

terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, bahan ajar, prototipe, 

model, rekayasa sosial, teknologi tepat guna (TTG), dan HAKI. 

 
c. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang terarah, berkualitas, dan 

berkesinambungan guna pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni (Ipteks) yang menyejahterakan individu dan masyarakat, 
mendukung pembangunan daerah dan nasional, serta berkontribusi 
pada pemecahan masalah Sanitasi Lingkungan. 

 
C. Sasaran 

Sasaran dalam penyusunan RSPP ini adalah : 

a. Dosen, Intruktur peneliti, agar memiliki arah penelitian/roadmap 
b. Dosen melakukan pengabdian masyarakat  
c. Mahasiswa Menyusun Tugas Akhir agar inovatif, aplikatif, dan efektif 

serta bernilai ekonomi bagi pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat   
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BAB II  

RENCANA STRATEGI PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

 

A. Landasan Penelitian dan Pengabdian 

1. Visi PS Santasi Lingkungan 

Menghasilkan tenaga sarjana terapan sanitasi lingkungan yang 

profesional dan siap berkompetisi dalam pengelolaan limbah di era 

global tahun 2026. 

2. Misi PS Sanitasi Lingkungan 

a) Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan 
sarjana terapan yang profesional 
 

b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara 
berkelanjutan 
 

c) Menjalin kerja sama dengan organisasi profesi dan pengguna 
untuk meningkatkan nilai tambah institusi 
 

d) Menyelenggarakan penelitian inovatif untuk memecahkan 
permasalahan sanitasi lingkungan terutama penanganan limbah 
 

e) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis penelitian 

dan permasalahan sanitasi lingkungan. 

3. TUJUAN Prodi Sanitasi Lingkungan 

a) Dihasilkannya lulusan PS Sanitasi Lingkungan yang kompeten 
dengan unggulan penanganan limbah 
 

b) Dihasilkannya tenaga pendidik dan kependidikan yang 
berkualitas 
 

c) Terbina kegiatan dan penggunaan lahan praktek yang relevan 
dengan pengguna, pemangku kebijakan dan dunia usaha 
melalui MoU yang berkelanjutan 
 

d) Dihasilkannya penelitian yang terpublikasi serta terintegrasi 
dalam pembelajaran.  
 

e) Dihasilkannya pengabdian masyarakat  yang terpublikasi serta 
terintegrasi dalam pembelajaran. 
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4. Strategi pencapaian  

a) Menigkatkan kualitas penelitian Dosen 

• Melakukan seleksi proposal oleh tim pakar 

• Workshop / pendampingan penulisan riset pada journal 

• Meningkatkan potensi dosen terkait dengan cabang ilmu 

melalui workshop, lokakarya 

• Mensosialisasikan unggulan Prodi Sanitasi Lingkungan dan 

roadmap prodi dalam rencana penelitian Dosen 

 
b) Menigkatkan kualitas pengabdian Dosen 

• Melalukan seleksi proposal oleh tim pakar 

• Workshop / pendampingan penulisan riset pada journal 

• Mendorong Dosen menjadi narasumber skala lokal dan 

nasional 

• Adanya keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian 

 

Visi, misi dan tujuan PS-Sanitasi Lingkungan diwujudkan melalui tema 

utama penelitian dan pengabdian yang didasarkan pada isu-isu 

kewilayahan yang kemudian dijabarkan menjadi enam tema utama dalam 

Kesehatan Lingkungan, yaitu (1) Media Air (2) Media Tanah, (3) Media 

Udara, (4) Makanan dan Minuman, (5) Vektor dan (6) Sarana dan 

bangunan. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan peran PS-Sanitasi 

Lingkungan pada penyelesaian permasalahan sanitasi dan pembangunan 

nasional Indonesia dengan memperhatikan pada isu-isu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJP Daerah Jambi, 

dan Renstra Poltekkes Kemenkes sendiri, maka ditetapkan unggulan PS-

Sanitasi Lingkungan pada penanganan limbah, yang perlu menjadi 

perhatian dalam mengangkat tema penelitian dan pengabdian.  
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B. Rencana Starategis Penelitian Dosen 

Rencana Strategis Penelitian PS-Sanitasi Lingkungan mengacu pada 

Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Jambi Tahun 2019  dengan 

beberapa skema penelitian yaitu : (1) Penelitian Terapan Unggulan 

Perguruan Tinggi (PTUPT), (2) Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK) dan 

(3) Penelitian Pemula. Sedangkan dari sisi pelaksana, maka dapat 

dikelompokkan menjadi penelitian individual (Mandiri), kelompok, dan 

institusional. Perumusan bidang-bidang penelitian tersebut dilakukan 

dengan mempertimbangkan track record, multi interdisipliner, tema-tema 

penelitian yang sudah dilaksanakan selama ini serta dukungan sumberdaya 

manusia (peneliti) dan dukungan sarana prasarana dimiliki.  

Untuk mewujudkan efektivitas, integrasi, dan sinergitas kegiatan 

penelitian, di PS-Sanitasi Lingkungan, maka dibutuhkan adanya suatu 

strategi. Strategi dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang 

merupakan pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran 

peningkatan kualitas dan nasionalisasi PS-Sanitasi Lingkungan.  

Roadmap yang termuat dalam Renstra ini diharapkan memberi arah 

terhadap Dosen, maupun institusi yang melibatkan berbagai disiplin ilmu 

serta mensinergikan penelitian-penelitian di PS-Sanitasi Lingkungan agar 

terjadi relevansi dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Sehingga, 

tahap-tahap penelitian mulai dari R&D, inovasi-prototipe-modeling, sampai 

dengan pengembangan hasil produk atau komersialisasi dapat dicapai 

sesuai waktu yang direncanakan. Roadmap PS-Sanitasi Lingkungan untuk 

periode 2019 hingga 2023 adalah penguatan keunggulan prodi seperti 

terlihat pada diagram berikut ; 
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PETA JALAN (Road Map) PENELITIAN DOSEN PRODI SANITASI LINGKUNGAN  
 

 

2019

2020

2021

2022

2023

TOPIK PENELITIAN  

1. Kajian Penanganan Limbah industri, fasyankes 

dan pemukiman   

2. Kajian Sanitasi Lingkungan (Air, Udara, Tanah, 

Makanan-Minuman, Vektor, Sarana/ Bangunan) 
1.  

Inovasi- inovasi dalam penanganan Sanitasi Lingkungan 

Inovasi Unggulan Prodi dalam 

Penanganan Limbah  

Inventarisasi dan pemetaan problem Sanitasi 

Lingkungan (Air, Udara, Tanah, Makanan-

Minuman, Vektor, Sarana/ Bangunan) 

Periode Explorasi 

Periode Teknologi 

Periode Explorasi 

Periode Teknologi 

Pengembangan model 

Inovasi dan usulan HAKI Periode Pengembangan  
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C. Rencana Starategis Penelitian Mahasiswa 

Roadmap yang termuat dalam Renstra ini diharapkan memberi arah 

terhadap Mahasiswa baik individual, kelompok/payung, maupun institusi 

untuk menghasilkan lulusan sarjana terapan yang profesional. Roadmap 

penelitian juga dikembangkan untuk memotivasi kegiatan penelitian 

mahasiswa yang mampu menumbuhkan keunggulan PS-Sanitasi 

Lingkungan yaitu Penanganan Limbah. Selain itu mampu menguatkan 

kompetensi mahasiswa pada enam tema utama dalam Kesehatan 

Lingkungan, yaitu (1) Media Air (2) Media Tanah, (3) Media Udara, (4) 

Makanan dan Minuman, (5) Vektor dan (6) Sarana dan bangunan. 

Roadmap penelitian untuk mahasiswa ini dihaapkan mampu 

mensinergikan penelitian-penelitian di PS-Sanitasi Lingkungan agar terjadi 

relevansi dan berkesinambungan dari waktu ke waktu. Sehingga,dari hasil 

penelitian yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pemangku kepentingan (stakeholders) dan masyarakat pada umumnya. 

Roadmap penelitian mahasiswa dikembangkan untuk membentuk 

calon lulusan yang siap berkreasi dan berinovasi dalam rangka 

menghasilkan produk produk ipteks di bidang sanitasi lingkungan. Skema 

penelitian yang dapat ditempuh oleh mahasiswa melalui beberapa formula 

yaitu :  

• Penguatan riset individu.  

• Riset kelompok/payung 

• Eksplorasi riset kolaboratif dosen-mahasiswa.  

Roadmap penelitian mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan Program 

Sarjana Terapan Jurusan Kesehatan Lingkungan untuk kurun waktu 5 

tahun dari periode 2019 hingga 2023 dapat disajikan dalam diagram berikut 

ini : 
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PETA JALAN (Road Map) PENELITIAN MAHASISWA PRODI SANITASI LINGKUNGAN  

 

2019

2020

2021

2022

2023

• Penelitian terkait penguatan dan 

pengembangan kompetensi  

• Inovasi Prototipe Unggulan 

Prodi dalam Penanganan Limbah  

6 (enam) media 

Kesehatan Lingkungan 

sebagai tema penelitian  

Pemanfaatan/Aplikasi 

Penelitian di Masyarakat 

 

 

• Aplikasi teknologi dalam 

penanganan sanitasi lingkungan  
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D. Rencana Starategis Pengabdian 

Pengabdian masyarakat merupakan wujud konkrit dari penerapan 

ilmu yang bersifat siklus (cyclic) atau umpan balik (feed back), sehingga 

“jika dilaksanakan dengan baik, benar, sistematis dan konsisten (sesuai 

peta jalan dan rencana strategis)”, maka hasilnya bukan hanya 

memberdayakan dan memandirikan masyarakat serta menguatkan daya 

saing bangsa, tetapi akan semakin membangun (mengkonstruksi) dan 

menguatkan pendidikan dan penelitian. Secara teoretis maupun praktis, 

Pengabdian Masyarakat potensial dilakukan dalam satu bidang ilmu 

(monodisiplin), antar bidang ilmu serumpun (interdisiplin), ragam bidang 

ilmu terkait (multidisiplin) dan antar bidang ilmu yang berlainan 

(transdisiplin), sehingga dapat mengintegrasikan dan mensinergikan 

seluruh potensi yang dimiliki PS- Sanitasi Lingkungan dalam ikatan kerja 

sama inter dan antar pelaku keilmuan. Secara praktis, Pengabdian 

Masyarakat bersifat umum, artinya dapat diterapkan dan dilaksanakan 

dalam berbagai ruang dan masyarakat (baik di perkotaan, di pinggiran 

perkotaan maupun di pedesaan) dapat dilaksanakan secara mandiri atau 

melalui kerja sama dengan berbagai pihak terkait (mitra atau stakeholders), 

serta dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan 

Pengabdian Masyarakat PS-Sanitasi Lingkungan mengacu pada Pedoman 

Pengabdian Masyarakat Poltekkes Kemenkes Jambi Tahun 2018  dengan 

beberapa skema pegabdian yaitu : (1) Pendekatan Mitra Masyarakat (2) 

Pendekatan Mitra Desa. Idealnya, Pemberdayaan Masyarakat 

dilaksanakan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan adanya suatu strategi. Strategi 

dimaksud kemudian disajikan dalam bentuk roadmap yang merupakan 

pijakan dari ragam bentuk aktivitas untuk mencapai tataran peningkatan 

kualitas dan nasionalisasi PS-Sanitasi Lingkungan. Adapun roadmap yang 

dimaksud disajikan dalam diagram berikut :  
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PETA JALAN (Road Map) PENGABDIAN MASYARAKAT PRODI SANITASI LINGKUNGAN 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Penyuluhan dan Pelatihan terkait aplikasi penelitian 

atau masalah sanitasi lingkungan  

Optimalisasi Penyuluhan dan Pelatihan berbasis 

aplikasi penelitian atau sanitasi lingkungan 

Melakukan Pendampingan mengenai alih 

pengetahuan terkait aplikasai penelitian 

atau masalah sanitasi lingkungan 

Memberikan solusi terkait 6 (enam) 

media Kesehatan Lingkungan di 

daerah binaan/mitra 

Peningkatan Sanitasi 
Lingkungan di daerah 
binaan/mitra 
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Lampiran Tabel Roadmap 

Roadmap Penelitian Dosen dan Mahasiswa Prodi Sanitasi Lingkungan 

1. Bagi Dosen 

No Item Penjelasan 

1 Ruang lingkup 
Pengembangan 

Pengembangan ilmu/teknologi dasar, terapan di 
bidang Sanitasi Lingkungan 

2 Tujuan a. Terwujudnya hasil-hasil penelitian 
pengembangan ilmu dan teknologi di bidang 
Sanitasi Lingkugan khususnya sesuai 
unggulan Prodi Sanitasi Lingkungan yaitu 
dibidang Penanganan Limbah 

b. Terwujudnya kualitas dan produktivitas 
penelitian berupa publikasi pada forum ilmiah 
nasional dan internasional, publikasi pada 
jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 
internasional bereputasi, bahan ajar, prototipe, 
model, rekayasa sosial, teknologi tepat guna 
(TTG), dan HAKI. 

c. Terselenggaranya kegiatan penelitian yang 
terarah, berkualitas, dan berkesinambungan 
guna pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni (Ipteks) yang 
menyejahterakan individu dan masyarakat, 
mendukung pembangunan daerah dan 
nasional, serta berkontribusi pada pemecahan 
masalah Sanitasi Lingkungan 

3 Sumber Daya  

 SDM Dosen, instruktur dan mahasiswa dan pihak lain 
yang terkait 

 SDA SDA yang ada di lokasi penelitan dan 
pengabdian dan sumber lainnya 

 Sumber Dana DIPA Poltekkes Jambi, Perguruan Tinggi Lain, 
swasta, PEMDA, Mandiri dan pihak lain yang 
tidak mengikat 

 Sarana dan 
Fasilitas 

Didukung oleh Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan dan Sarana serta Fasilitas dari 
sumber lainnya 

4 Market Trend 1. Penelitian pengendalian Vektor 
2. Penelitian Penyehatan Udara 
3. Penelitian Penyehatan makanan dan 

minuman 
4. Penelitian Pengelolaan sampah 
5. Penelitian pengelolaan limbah cair dan B3 
6. Penelitian penyehatan tanah 
7. Penelitian pemberdayaan masyarakat 
8. Penelitian penyehatan air 
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5 Desain Sistem Penelitian dapat menggunakan desain penelitian 
laboratorium atau penelitian lapangan, maupun 
aplikasi/penerapan teknologi di bidang Sanitasi 
Lingkungan Khususnya dalam bidang Limbah 

6 Strategi 
Pencapaian 

• Penelitian (PTUPT) 

• Penelitian (PBK)  

• Penelitian Pemula. 

7 Lembaga Mitra • Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
lainnya 

• Perguruan Tinggi lain 

• Pemerintahan Daerah  

• Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya 

• Lembaga Swasta dan lembaga swadaya 
masyarakat 

8 Target • Peningkatan kesehatan masyarakat 

• Terciptanya temuan dibidang teknologi 
kesehatan lingkungan 

• Pulikasi Ilmiah 

• HAKI 

 
2. Bagi Mahasiswa 

No Item Penjelasan 

1 Ruang lingkup 
Pengembangan 

Pengembangan Kompetensi mahasiswa di 
bidang sanitrasi Lingkungan 

2 Tujuan a. Terwujudnyan hasil-hasil penelitian mahasiswa 
dalam bidang Sanitasi Lingkungan khususnya 
sesuai unggulan Prodi yaitu dibidang Limbah 

b. Membantu masyarakat dan pihak terkait untuk 
mencarikan solusi dalam permasalan dibidang 
kesehatan lingkungan. 

3 Sumber Daya  

 SDM Mahasiswa dan pihak lain yang terkait 

 SDA SDA yang ada di lokasi penelitian dan sumber 
lainnya 

 Sumber Dana Mandiri  dan pihak lain yang tidak mengikat 

 Sarana dan 
Fasilitas 

Didukung oleh Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan dan Sarana  dan Fasilitas dari 
sumber lainnya 

4 Market Trend 1. Penelitian pengendalian Vektor 
2. Penelitian Penyehatan Udara 
3. Penelitian Penyehatan makanan dan 

minuman 
4. Penelitian Pengelolaan sampah 
5. Penelitian pengelolaan limbah cair dan B3 
6. Penelitian penyehatan tanah 
7. Penelitian pemberdayaan masyarakat 
8. Penelitian penyehatan air 
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No Item Penjelasan 

6 Desain Sistem Penelitian dapat menggunakan desain penelitian 
survey dan laboratorium, maupun penerapan 
teknologi di bidang Sanitasi Khususnya 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 

7 Strategi 
Pencapaian 

• Penguatan riset individu.  

• Riset kelompok/payung 
• Eksplorasi riset kolaboratif dosen-mahasiswa 

8 Lembaga Mitra • Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
lainnya 

• Perguruan Tinggi lain 

• Pemerintahan Daerah  

• Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya 

•  Lembaga Swasta dan lembaga swadaya 
masyarakat 

9 Target • Peningkatan kesehatan masyarakat 

• Peningkatan kompetensi mahasiswa 

• Pulikasi Ilmiah 

  

 

Roadmap Pengabdian Prodi Sanitasi Lingkungan 

No Item Penjelasan 

1 Ruang lingkup 
Pengembangan 

Penerapan teknologi dari hasil-hasil pengabdian 
masyarakat bidang sanitasi lingkungan yang 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan stake 
holder baik di wilayah regional maupun nasional 
bahkan internasional. 

2 Tujuan a. Terwujudnyan hasil-hasil pengabdian 
masyarakat pengembangan ilmu dan teknologi 
di bidang sanitasi yang terintegasi dan 
berkelanjutan serta aplikasinya untuk 
meningkatkan kesehatan masyarakat. 

b. Terwujudnya hasil-hasil pengabdian 
masyarakat yang unggul  dengan publikasi 
secara luas. 

c. Membantu pemerintah daerah untuk 
mencarikan solusi dalam permasalan yang 
dialami oleh masyarakat dibidang kesehatan 
lingkungan. 

3 Permasalahan Masih tingginya kasus penyakit berbasis 
lingkungan dan perilaku masyarakat yang 
memiliki resiko tinggi terhadap penyakit berbasis 
lingkungan. 
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No Item Penjelasan 

4 Sumber Daya  

 SDM Dosen, Instruktur, mahasiswa dan masyarakat di 
lokasi kegiatan pengabdian masyarakat 

 SDA SDA yang ada di lokasi pengabdian dan sumber 
lainnya 

 Sumber Dana DIPA Poltekkes Jambi, Perguruan Tinggi Lain, 
swasta, PEMDA, Mandiri  dan pihak lain yang 
tidak mengikat 

 Sarana dan 
Fasilitas 

Didukung oleh Laboratorium Kesehatan 
Lingkungan dan Sarana serta Fasilitas dari 
sumber lainnya 

5 Market Trend - Pengabdian masyarakat berkaitan dengan 
bidang Sanitasi 

- Pengabdian masyarakat berkaitan dengan 
pengendalian penyakit berbasis lingkungan 

6 Desain Sistem Menggunakan Desain pendekatan mitra 
masyarakat dan mitra desa dalam pengendalian 
penyakit berbasis lingkungan dan Sanitasi 

7 Strategi 
Pencapaian 

• Pelibatan masyarakat 

• Pelibatan mahasiswa 

• Pelibatan pemerintah daerah dan stakeholder 
terkait 

• Pembentukkan kader binaan 

• Monitoring dan evaluasi   

8 Lembaga Mitra • Kementerian Kesehatan dan Kementerian 
lainnya 

• Perguruan Tinggi lain 

• Pemerintahan Daerah  

• Dinas Kesehatan dan Dinas terkait lainnya 

• Lembaga Swasta dan lembaga swadaya 
masyarakat 

9 Target • Masyarakat yang memiliki Sanitasi yang baik 

• Menurunnya angka kejadian penyakit berbasis 
lingkungan 

• Pulikasi Ilmiah 
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BAB III  

PENUTUP 

 

Demikian yang dapat kami paparkan mengenai Rencana Strategi 

Penelitian dan Pengabdian (RSPP) Sarjana Terapan Prodi Sanitasi 

Lingkungan yang dibuat dan diharapkan dapat dijadikan acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan bagi seluruh civitas akademi pada Prodi Sanitasi 

Lingkungan selama jangka waktu 5 tahun. Tentu perbaikan dan 

pengembangan masih kita perlukan untuk strategi kedepan, sebagai 

pengelola dalam menyelenggarakan program pembelajaran Sarjana 

Terapan ini, kami membutuhkan saran dan masukan guna peningkatan 

Prodi Sanitasi Lingkungan dalam Penelitian dan Pengabdian.  

Kami banyak berharap kegiatan Peneltian dan Pengabdian ini 

memberikan manfaat dan berguna untuk kemajuan Prodi Sanitasi 

Lingkungan, Terimakasih. 


