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A. LATAR BELAKANG 

Salah satu kegiatan tridarma perguruan tinggi pada dosen adalah melakukan penelitian 

maupun pengabdian masyarakat. Penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat dilakukan 

untuk mampu mengatasi permaslahan yang dihadapi. Namun, hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang tidak tersosialisasi pada masyarakat maka tidak dapat 

meningkatkan derajat kesehatan.  

Pameran Hasil Karya Ilmiah merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan 

untuk mengenalkan kepada masyarakat (memasyarakatkan) yang selama ini dilakukan oleh 

dosen-dosen. Bentuk pameran yang dilakukan adalah poster session sehingga para 

pengunjung dapat bertanya secara langsung kepada para penulis ataupun melihat penjelasan 

penelitian melalui poster.   

 

B. RASIONAL 

Karya ilmiah berupa hasil penelitian, studi literatur, dan pengabdian masyarakat memiliki 

peran dalam  membangun kesehatan masyarakat. Karya ilmiah tersebut akan dapat 

dimanfaatkan bila dipublikasikan. Oleh karena itu, melalui pameran ini harapannya hasil 

karya ilmiah  tersebut dapat diketahui oleh masyarakat khususnya tenaga kesehatan sehingga 

dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan. 

 

C. TUJUAN KEGIATAN 

Mengenalkan karya ilmiah melalui publikasi  kepada masyarakat baik kalangan tenaga 

kesehatan maupun calon tenaga kesehatan (mahasiswa). 

 

D. MEKANISME DAN RANCANGAN KEGIATAN 

1. Sosialisasi Rencana Pameran Ilmiah 

2. Seleksi karya ilmiah Sesuai Tema-tema  

3. Pengumuman hasil Seleksi naskah ilmiah yang sesuai tema 



4. Review naskah  

5. Pelaksanaan Pameran hasil penelitian 

 

E. LUARAN KEGIATAN 

1. Output 

Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa: 

a. Tersosialisasinya hasil karya ilmiah kepada masyarakat pada kelompok tenaga 

kesehatan dan calon tenaga kesehatan (mahasiswa). 

b. Prossiding  

2. Outcome 

Pemanfaatan hasil-hasil karya ilmiah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  

 

F. JADWAL KEGIATAN 

Kegiatan dilakukan sesuai jadwal di bawah ini:  

Aktivitas 
2019 

Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des 

Membuat surat sosialisasi kepada dosen 

untuk rencana pameran ilmiah 
              

   

Mensosialisasikan  rencana pameran 

ilmiah               

   

Mengumpulkan naskah artikel           

Melakukan seleksi naskah sesuai tema                  

Mereview naskah artikel           

Melaksanakan pameran ilmiah           

Mencetak hasil pameran ilmiah           

 

 

G. ANGGARAN 

Adapun anggaran kegiatan ini sebagai berikut: 

Kegiatan Volume Kegiatan Jumlah (Rp) 

Konsumsi rapat 

- Snack 

- Makan 

 

Biaya cetak sertifikat  

 

2 kl x 7 org x Rp. 15.000 

2 kl x 7 org x Rp. 35.000 

 

20 buah x Rp 20.000 

 

   210.000 

490.000 

 

400.000 



 

Biaya cetak hasil pameran 

(Prossiding) 

 

 

30 buah x Rp 150.000 

 

6.000.000 

Total  7.100.000 

 

H. PERSON IN CHARGE 

Kepanitian kegiatan ini terdiri dari: 

1. Penasehat  : Een Sukaedah, M.Kes  

2. Penanggung Jawab : Darti Rumiatun, M.Keb  

3. Sekertaris  : Rery Kurniawati, M.Kes  

4. Anggota  :  Kadar Kuswandi, M.Kes 

   Ismiyati, M.Keb  

   Siti Rusyanti, M.Keb 

   Isa Ansori. Amd.Keb 
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