
Pendahuluan 
 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan 
problem kematian neonatal yang masih tinggi, 
jauh di atas target dari Millenium Development 
Goals 2015. Hal ini memerlukan evaluasi secara 
komprehensif, mulai dari pelayanan tingkat 
perifer hingga pelayanan tingkat lanjut, terlebih 
mengingat bahwa kematian neonatal terbanyak 
pada periode usia kurang dari 7 hari. Situasi 
tersebut mengindikasikan bahwa upaya 
penurunan angka kematian neonatal harus diteliti 
dan diatasi sejak bayi dalam kandungan sampai 
saat proses persalinan.  
 
Pemberi layanan kesehatan di Indonesia pada 
umumnya berorientasi hanya pada ukuran 
layanan klinik, padahal perlu disadari bahwa 
aspek pengembangan penelitian adalah hal yang 
ikut berperan penting. Dengan melakukan 
penelitian, kita membiasakan untuk melakukan 
observasi terhadap apa yang sedang terjadi di unit 
tersebut dan dapat mengukur secara obyektif hasil 
yang telah diaplikasikan. Kebiasaan melakukan 
observasi, menemukan masalah dan mencari 
solusi perlu ada pada semua tingkat pelayanan 
dan tidak semata-mata hanya dilakukan di rumah 
sakit berbasis pendidikan.  
Perinasia merupakan organisasi di Indonesia yang 
mempunyai peminatan yang sama di bidang 
perinatologi. Kegiatannya bertujuan untuk 
peningkatan kualitas kesehatan ibu dan bayi 
Indonesia agar menghasilkan generasi yang 

berkualitas. Dengan demikian Perinasia beserta 

orang-orang di dalamnya seyogyanya mempunyai 

kewajiban moral untuk ikut membantu tecapainya 

penurunan angka kematian baik maternal dan 

neonatal Indonesia. Atas dasar pemikiran tesebut, 

Perinasia menyelenggarakan Pelatihan Metodologi 

Penelitian.  

Tujuan 
 
Umum: 
·Membiasakan  pemberi layanan kesehatan untuk 
selalu mengupayakan perbaikan performa kerja di 
unitnya, dengan melakukan observasi, mencari 
masalah dan solusi, secara konsisten dan 
berkelanjutan.  
·Membantu meningkatkan kualitas layanan 
kesehatan dengan memberikan pembekalan ilmu 
agar terbiasa berpikir secara kritis 
 
Khusus: 
·Memberikan pembekalan metodologi penelitian 
sebagai pembekalan dasar bila akan melakukan 
penelitian.  
·Mampu melakukan analisis atau telaah laporan 
penelitian pihak lain sehingga dapat memilah 
mana saja hasil penelitian yang mempunyai nilai 
ilmiah yang kuat dan dapat diaplikasikan di klinis 
sehari hari. 
 
Peserta 
Dokter spesialis, dokter umum, sarjana 
kedokteran, sarjana kesehatan masyarakat, 
perawat, bidan, dosen, dan profesi lain yang 
berminat. Peserta dibatasi sebanyak 30 orang 
setiap pelatihan.Sertifikat diberikan hanya kepada 
peserta yang memenuhi persyaratan: 
Hadir tepat waktu 
Mengikuti seluruh sesi pelatihan 
 
 
Pelatih 
Dr. drg. Dibyo Pramono, SU, MDSc 
dr. Setyadewi Lusyati, SpA(K), PhD 
dr. Setya Wandita, SpA(K), MKes 
 
 

Pendaftaran 
 
Untuk Pelatihan di Jakarta dapat menghubungi 
Sekretariat Perinasia di: 021-8281243 atau email: 
perinasia_pusat@yahoo.co.id atau menghubungi 
Haryati di 081573201303 
 
Biaya dan Cara Pendaftaran 
Biaya pelatihan sebesar Rp. 2.500.000/per orang. 
Peserta memperoleh  Materi Pelatihan, ATK, 
sertifikat, dan konsumsi. 
No.Rek 0011763222 BANK BNI Cabang Tebet 
Jakarta Selatan a/n PP PERINASIA 

 Bukti Pembayaran & formulir 
pendaftaran mohon di-fax ke (021) 
8281243 atau di-email ke: 
perinasia_pusat@yahoo.co.id dan/atau 
yatisosio@gmail.com 

 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 Tanggal 28-29 Juli 2018    
 Gedung Administrasi lantai IV  

RS Anak dan Bunda Harapan Kita, Jakarta 
Jl. Letjen S. Parman Jakarta Barat 

Ps. Ps. Peserta dimohon untuk membawa 
laptop  yang sudah ada program SPSS (paling 
rendah versi 19) atau jika belum punya akan di-
install-kan oleh panitia. 
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FORMULIR PENDAFTARAN  
 
PELATIHAN 
Metodologi Penelitian Dasar:  
Sabtu-Minggu, 28-29 April 2018 
 
Nama  :  
 
Institusi  :  
 
Telp/Fax :  
 
HP  :  
 
Email  :  
 
 
Bukti pembayaran terlampir  
 
 
 
 
 
             
  .……………. ,….……………….. 
  Nama peserta/pendaftar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PELATIHAN 
METODOLOGI PENELITIAN DASAR 
 

 
 
 
 
 
Sabtu-Minggu,28-29 April 2017 
 
 
Diselenggarakan oleh                   

 
Perkumpulan  
Perinatologi  
Indonesia  
(PERINASIA) 

 

 

 

SUSUNAN ACARA 

HARI PERTAMA 
07.30 -  08.00 Registrasi Ulang 
08.00 – 08.15 Pembukaan 
08.15 – 08.45 Pre-Test 
08.45 – 09.15 Isu-isu Terkini pada Penelitian 

Perinatologi 
09.15 – 09.45 Tipe-tipe Penelitian Perinatologi 
09.45 – 10.00 Istirahat 
10.00 – 11.15 Cohort Study 
11.15 – 12.15 Case-Control Study 
12.15 – 13.15  ISHOMA 
13.15 – 14.45 Pengantar SPSS 
14.45 – 16.30 Kerja Kelompok Analisis Data & 

Laporan Penelitian 
16.30- 17.00 Istirahat-Selesai 

  

  

  

HARI KEDUA 
08.00 – 08.30 Kerja Kelompok: Presentasi 
08.30 – 10.00 Randomized Controlled Trial 
10.00 – 10.15 Istirahat 
10.15 – 12.15 Teknik Sampling  
12.15 – 13.15 ISHOMA 
13.15 – 14.15  Determinasi Besar Sampel 
14.15–  15.15 Penelusuran Literatur 
15.13 – 15.45 Pengembangan Proposal Penelitian 
15.45 – 16.00 Istirahat 
16.00 – 16.30 Post-Test 
16.30 – 17.00 Penutupan 
  

  
  
  

 



 
 


