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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan Syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas PerkenanNya 

telah memberi kesempatan yang luar biasa bagi Akper BK Palu untuk dapat menerbitkan jurnal 

keperawatan kelima pada tahun 2017. Penerbitan jurnal ini merupakan terobosan dan kiprah 

Akper Bala Keselamatan Palu dalam menghadapi kompetisi pendidikan kesehatan di era 

globalisasi yang memenuhi standar kualitas terutama dalam bidang penelitian. 

Jurnal Keperawatan Akper Bala Keselamatan terbitan kelima ini, telah mendapatkan 

International Standard of Serial Number (ISSN) sebagai tanda pengenal setiap terbitan yang 

berlaku global, dengan adanya ISSN tersebut, maka jurnal keperawatan Akper Bala keselamatan 

Palu telah mendapat pengakuan secara Nasional dengan penerbitan resmi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun norma hukum yang berlaku. 

Jurnal tahun 2017 ini juga telah mengalami revisi penulisan dan tampilan. Penerbit 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua dosen yang telah melaksanakan 

riset dan telah mendesiminasikan hasil riset kepada seluruh civitas akademika Akper Bala 

Keselamatan Palu. 

Semoga dengan terbitnya jurnal ini dapat menginspirasi semua dosen untuk semakin giat 

dalam melaksanakan penelitian keperawatan dan mengembangkan ilmu dan pendidikan 

keperawatan.. 

 

 

 

Palu, 10 Oktober 2017 

   Dewan Redaksi 

 

 

 

Estelle Lilian Mua, SKM, M.Kep 
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SAMBUTAN 

DIREKTUR  AKPER  BALA  KESELAMATAN  PALU 

 

Saya menyambut dengan penuh sukacita atas terbitnya jurnal keperawatan Akper Bala 

Keselamatan yang kelima di bulan Oktober 2017. Apalagi junal kelima ini telah dilengkapi 

dengan ISSN yang membuktikan bahwa jurnal telah mendapat pengakuan secara Nasional dan 

diterbitkan secara resmi. Hal ini menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa secara khusus di 

unit penelitian. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat atas prestasi dan kerja keras yang 

telah membuahkan hasil yang luar biasa. 

 

Penelitian merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai salah satu tridarma perguruan 

tinggi. Setiap dosen diwajibkan melaksanakan penelitian sesuai dengan otonomi keilmuan yang 

melekat pada dosen. Dosen secara individual memiliki kebebasan akademik dan kebebasan 

mimbar akademik. Otonomi keilmuan merupakan prinsip dasar bagi civitas akademika untuk 

dipelihara dan dikembangkan dengan berpedoman kepada kaidah dan etika ilmiah. Oleh karena 

itu, setiap anggota civitas akademika baik secara perseorangan maupun bersama-sama memiliki 

hak dan tanggung jawab untuk mengemban dan melaksanakan otonominya itu, khususnya dalam 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen dan peraturan pemerintah nomor 41 

tahun 2009 tentang tunjangan jabatan, mengharuskan seluruh dosen menjalankan kewajiban 

dosen yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dijalankan dengan baik.  

Bahkan sebelum munculnya PP tersebut  secara teoritik seharusnya memang ketiga  kewajiban 

dosen tersebut  sudah berjalan dengan  baik.  Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian, 

terutama sebelum munculnya PP tersebut. Kebijakan lain yang mendukung tentang pentingnya 

bidang penelitian adalah  Statuta (visi dan misi) Akper BK Palu, dan Kurikulum institusional 

Akper BK Palu Tahun 2014. 
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Secara teoritik setiap dosen memang harus  melakukan penelitian, meskipun hanya sebatas untuk 

pengembangan silabus mata kuliah, karena tanpa melakukan penelitian, secara otomatis seorang 

dosen akan tertekan dalam kinerjanya dan tidak melakukan kewajiban, yang dapat berakibat 

lebih lanjut yaitu akan dihentikannya tunjangan profesi.  Penelitian bagi perguruan tinggi 

merupakan sebuah keharusan, karena penelitian memang menjadi tugas utamanya di samping 

tugas lainnya, yakni pendidikan dan pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat, karena itu 

sangat tidak pantas kalau ada sebuah perguruan tinggi yang sama sekali tidak pernah 

memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan melalui kajian dan penelitian yang 

sungguh - sungguh.  Bahkan sudah saatnya para dosen disamping melakukan penelitian secara 

mandiri, juga melibatkan para mahasiswa dalam penelitiannya.  Sejauh ini mahasiswa Akper 

Bala keselamatan telah memiliki kemampuan dasar untuk melakukan penelitian sehubungan 

dengan Visi dan Misi Akper Bala Keselamatan maka, telah dilakukan pengembangan kurikulum 

institusional secara mandiri yaitu menambahkan muatan local statistic, biostatistik, dan 

pembuatan karya ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa. Oleh karena itu sudah selayaknya dosen 

dan mahasiswa dapat melakukan penelitian dengan benar sesuai dengan prosedur dan tata cara 

penelitian bahkan diharapkan adanya inovasi dalam penelitian. 

 

Akhirnya, penelitian itu memang harus mendapatkan perhatian yang lebih dari semua pihak, 

terutama seluruh dosen di perguruan tinggi Akademi Keperawatan Bala Keselamatan Palu. 

Dengan demikian perguruan tinggi diharapkan benar-benar dapat memberikan jaminan 

keberlanjutan kajian dan pengembangan keilmuan bagi masyarakat dan dunia. 

 

 

 

Direktur 

Akper Bala Keselamatan Palu 

 

 

 

Dr.Robi Adikari Sekeon, SKM,M.Kes,MM 
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PETUNJUK  PENULISAN 

 

 

Jurnal Keperawatan Akper Bala Keselamatan Palu adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 

Unit Litbang Akper Bala Keselamatan Palu yang bertujuan untuk menerbitkan dan 

menyebarluaskan berbagai hasil penelitian dan tulisan ilmiah untuk mengembangkan ilmu 

keperawatan. 

Jurnal Keperawatan Akper Bala Keselamatan Palu dalam menerima naskah hasil penelitian 

maupun tulisan ilmiah akan menyaring untuk keaslian dan relevansi penelitian. Tim penyunting 

akan memutuskan penerimaan naskah untuk diterbitkan dengan memperhatikan relevansi 

penelitian. Tim penyunting berhak merubah naskah bila dipandang perlu, baik dalam 

memperpendek isi naskah atau menghilangkan sebagian naskah tanpa merubah makna 

penelitian. 

Berikut akan diuraikan petunjuk penulisan naskah dalam jurnal keperawatan Akper Bala 

keselamatan Palu: 

1. Naskah penelitian yang dikirimkan kepada redaksi adalah naskah yang belum pernah dan 

tidak dipublikasikan ditempat lain dalam bentuk cetakan dengan maksimal tahun 

penelitian 5 tahun terakhir. 

2. Naskah berupa ketikan computer dan diserahkan dalam bentuk disket. Naskah diketik 

dengan front times new roman ukuran 11, spasi 1 pada kertas kwarto (A4), maksimal 16 

halaman dalam bentuk 2 kolom 

3. Judul naskah tidak boleh lebih dari 20 kata yang ditulis dalam bahasa Indonesia 

4. Nama penulis tidak disertai gelar ditulis dibawah judul disertai dengan alamat instansi, 

telpon sertai alamat email. 

5. Naskah diketik dengan susunan: judul, nama, abstrak, latar belakang, metode penelitian, 

hasil dan pembahasan, kesimpulan, saran, dan kepustakaan. 

6. Abstrak naskah dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam bentuk terstruktur 

dengan front 10 yang disertai keywords  

7. Tabel, gambar, dan ilustrasi harus diberi judul sesuai ketentuan 

8. Penulisan kepustakaan memakai style AVA 

9. Penulis diwajibkan mengikuti alur dan ketentuan yang ada di redaksi jurnal keperawatan 

Akper Bala Keselamatan Palu. 

 


