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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa, atas rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen 

“Rencana Kinerja Tahunan (RKT)” Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Anggaran 

2021. 

 Dokumen ini disusun agar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Jurusan, 

Unit maupun Urusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar lebih terarah 

dan terinci sehingga pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 

Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat lebih optimal. 

Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes 

Denpasar Tahun Anggaran 2021 ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik 

Jurusan maupun Unit dan Urusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

yang telah menyiapkan data, menyusun dan merumuskan RKT dimaksud. 

Akhirnya besar harapan kami, semoga dokumen RKT ini dapat memberikan 

informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai Rencana Kinerja Tahunan 

(RKT) Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun Anggaran 2021. 

 

 

 

 Denpasar,     Maret 2020 

 Direktur, 

  

  

 Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP, MPH 

 NIP. 196911121992031003 
 



 

BERITA ACARA 

PENGESAHAN SENAT POLTEKKES KEMENKES DENPASAR 

Nomor : PR.03.01/WDII/ 3426 /2020 

 

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sembilan Belas 
bertempat di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Denpasar, Bali dengan ini 
menyatakan bahwa Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar telah mengesahkan 
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 
Anggaran 2021. Adapun rincian Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes 
Denpasar adalah sebagai berikut : 

 

1. Rencana Kinerja Pusat Penjaminan Mutu 

2. Rencana Kinerja Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

3. Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Pendidikan Kesehatan 

4. Rencana Kinerja di Lingkungan Wadir I 

5. Rencana Kinerja di Lingkungan Wadir II 

6. Rencana Kinerja di Lingkungan Wadir III 

7. Rencana Kinerja di Jurusan Keperawatan 

8. Rencana Kinerja di Jurusan Kebidanan 

9. Rencana Kinerja di Jurusan Keperawatan Gigi 

10. Rencana Kinerja di Jurusan Gizi 

11. Rencana Kinerja di Jurusan Kesehatan Lingkungan 

12. Rencana Kinerja di Jurusan Teknik Laboratorium Medis 

 

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebaik-baiknya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

 Ketua Senat 

 Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

 
 

 ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA, SP, 

MPH 

 NIP. 19691112199203100 

 



VISI MISI DAN TUJUAN 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

 

 

VISI 

Visi Politeknik Kesehatan Denpasar yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi 

kesehatan yang bermutu internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, 

dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030. 

 

MISI 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berazazkan budaya dan kesehatan pariwisata. 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan.   

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal. 

4. Meningkatkan  kualitas sumber daya melalui kemitraan didalam dan di 

luar negeri 

 

 

        TUJUAN 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, profesional, kompetitif, 

berbudaya dan bermartabat. 

2. Mengembangkan  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  

di  bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama/kemitraan di dalam dan luar negeri. 

 



 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

PUSAT PENJAMINAN MUTU 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 



RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 POLTEKKES DENPASAR 

PUSAT PENJAMINAN MUTU 

             Visi: Menjamin pelaksanaan kebijakan mutu pendidikan secara konsisten, bertahap, dan berkelanjutan untuk menjadikan Politeknik Kesehatan Denpasar sebagai institusi pendidikan tinggi 
kesehatan yang mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, profesional, kompetitif, dan berbudaya dengan program unggulan pendidikan kesehatan di daerah pariwisata 
pada tahun 2030 

Misi: 
            

 
1)  Menjamin terselenggaranya pendidikan vokasional dan pengajaran berbasis Center of Excellent kesehatan pariwisata. 

 
2)  Menjamin terselenggaranya penelitian yang berkualitas terintegrasi dengan Link and Match Program. 

 
3)  Menjamin terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat. 

     

 
4)  Menjamin terselenggaranya tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan 

     

 
5)  Menjamin terselenggaranya kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi 

      

             
             
No TUJUAN 

Sasaran 
Program 

Kegiatan 
Keterangan 

Uraian Indikator Target Uraian Indikator kinerja Sat Target 

 1 

Menghasilkan 
tenaga kesehatan 
profesional yang 
berkualitas, dan 
bermartabat, serta 
mampu bersaing di 
pasar tenaga kerja 
global 

Terselenggara 
Audit Mutu 
Internal 

Terlaksananya 
kegiatan audit mutu 
internal 

1 keg Audit Mutu 
Internal 

Pelaksanaan 
kegiatan audit 
internal 

1. Terbentuknya tim 
audit mutu internal 

tim 1 Januari - Juli 
2021 

  

    2. Terlaksananya 
kegiatan audit 
mutu  internal 

kali 1 12 prodi dan 
Direktorat 

  

      3. Tersusunnya 
dokumen hasil AMI 
Poltekkes 
Denpasar 

set 13   



  

  Pengisian 
borang akre-
ditasi dan 
evaluasi diri 
yang baru 

Terlaksananya 
kegiatan workshop 
pengisian borang 
akreditasi dan evaluasi 
yang baru 

1 keg Pelaksanaan 
kegiatan workshop 
pengisian borang 
dan Evaluasi Diri 

Pelaksanaan 
kegiatan workshop 
pengisian borang 
dan Evaluasi Diri 

Pelaksanaan kegiatan 
workshop pengisian 
borang dan Evaluasi 
Diri 

eks 24 Maret 2021 

  

  Penyediaan 
prasarana dan 
sarana kerja 

Tersedianya sarana 
pendokumentasian 
berbagai kegiatan 
penjaminan mutu 

1 unit Penyediaan barang 
inventaris 

Penyediaan  
sarana kerja 

Tersedianya sarana 
kerja berupa laptop 

unit 1 Belum pernah 
punya, yang 
ada milik 
pribadi 

2. Mengembangkan 
dan menyebar-
luaskan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi di bidang 
kesehatan 
berwawasan 
budaya dan 
pariwisata 

Analisis Standar 
Operasional 
Prosedur  (SOP) 
dan Penyusunan 
Instruksi Kerja 
(IK) 

1.                Pengembangan 
SOP dari semua 
Unit, Urusan dan 
Jurusan 

1 keg Pengembangan 
SOP dari semua 
Unit, Urusan dan 
Jurusan 

Pengembangan 
SOP dari semua 
Unit, Urusan dan 
Jurusan 

1.                Semua Unit, 
Urusan dan 
Jurusan telah 
membuat SOP 
tambahan 

keg 1 Mei-Juni 2021 

2. Menganalisis SOP, 
revisi dan 
mengusulkan 
pengesahannya 

1 keg Menganalisis SOP, 
revisi dan 
mengusulkan 
pengesahannya 

Menganalisis SOP, 
revisi dan 
mengusulkan 
pengesahannya 

2.  Telah direview, 
perbaikan SOP, dan 
pengesahan 

keg 1 Juli-Agust 2021 

3. Penyusunan 
Instruksi Kerja (IK) 

1 keg Penyusunan 
Instruksi Kerja (IK) 

Menyusun 
Instruksi Kerja (IK) 

2. Tersusunya 
Instruksi Kerja (IK) 
beberpa kegiatan 

keg 1 Mei-Juni 2021 



    Pengembangan 
dokumen SPMI 

Pengembangan 
dokumen Kebijakan, 
Manual, Standar, dan 
Formulir 

30 
dokumen 

Mengembangkan 
dokumen 
Kebijakan, Manual, 
Standar, dan 
Formulir 

Mengembangkan 
dokumen 
Kebijakan, 
Manual, Standar, 
dan Formulir 

Mengembangkan 
dokumen Kebijakan, 
Manual, Standar, dan 
Formulir 

dok 30 Mar - Juli 2021 

    Peningkatan 
kemampuan 
sumber daya 
manusia 

Jumlah SDM yang 
mengikuti pendidikan 
dan pelatihan 

2 orang Pelatihan 
Penjaminan Mutu 

Mengikuti  
Pelatihan 

Jumlah orang yang 
mengikuti pelatihan 

orang 2 Mei-Juni 2021 

     

        

     

  

 

 

Denpasar, 14 Maret 2020 
 

   

 
Pusat Penjaminan Mutu 

    

   

     

 

  

  

   

     

 

   

 
M. Choirul Hadi, SKM, M.Kes 

   

 
NIP. 196307101986031003 

  

       

 

   

             

 



 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT 
 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 



 

RENCANA KINERJA TAHUNAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

 

             

Visi  :  

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu Internasional, profesional, kompetitif, berbudaya dan berwawasan pariwisata pada tahun 

2030 

 Misi  : 1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang berkualitas internasional berazazkan budaya dan kesehatan pariwisata. 

            

 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan. 

     

  
3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal. 

     

  

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan didalam dan di luar negeri 

     Tujuan : 1. Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, profesional, kompetitif, berbudaya dan bermartabat 

   

  
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata 

  

  

3. Menjalin kerjasama/kemitraan di dalam dan luar negeri. 

       

             A. KEGIATAN PENELITIAN 

           

             
 

Tujuan 

SASARAN   KEGIATAN 

KET 

 

Uraian 
Key Ferpormance 

Indikator 
Satuan Target   Kegiatan Indikator Capaian Satuan 

Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(target) tahun 

2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Mengembangkan 

dan 

menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta  

penelitian di bidang 
kesehatan 

berwawasan 

Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 
penelitian 

dosen 

Jumlah penelitian 

yang  dilakukan 

dosen dalam 1 
tahun 

Laporan 52 Pengumpulan 

proposal penelitian  

Terkumpulnya proposal 

penelitian dari semua 

jurusan 

proposal 70   

 

          Pelaksanaan 

Seleksi proposal 
penelitian 

Terlaksananya seleksi 

Proposal penelitian 

proposal 52   

 



budaya dan 
pariwisata  

  Jumlah karya 
ilmiah yang 

dipublikasikan 

dalam jurnal 

Internasional dalam 
1 tahun 

Judul 20 Mempublikasikan 
karya ilmiah dalan 

Jurnal 

Internasional 

Terpublikasinya karya 
ilmiah dalan Jurnal 

Internasional 

Judul 20   

 

    Jumlah karya 

ilmiah yang 

dipublikasikan 
dalam Jurnal 

Nasional 

Terakreditasi 
(SINTA 1-6) dalam 

1 tahun 

Judul 10 Mempublikasikan 

karya ilmiah dalan 

Jurnal terakreditasi 

Terpublikasinya karya 

ilmiah dalan Jurnal 

Terakreditasi Jurnal 
Nasional Terakreditasi 

(SINTA 1-6) dalam 1 

tahun 

Judul 10   

 

    Jumlah karya 

ilmiah yang 
dipublikasikan 

dalam Jurnal Tidak 

Terakreditasi (ber 
ISSN) dalam 1 

tahun 

Judul 20 Mempublikasikan 

karya ilmiah dalan 
Jurnal Tidak 

Terakreditasi 

Terpublikasinya karya 

ilmiah dalan Jurnal Jurnal 
Tidak Terakreditasi (ber 

ISSN) dalam 1 tahun 

Judul 20   

 

    Jumlah karya 

ilmiah  
dosen yang 

memperoleh HAKI 

Judul 20 Mengajukan hasil 

karya civitas 
Poltekkes 

Denpasar untuk 

memperoleh HAKI 

Hasil karya civitas 

Poltekkes Denpasar 
memperoleh HAKI 

Sertifikat 20   

 

    Jumlah penelitian 

dengan dana 

sponsor atau 

kerjasama dengan 
intansi lain dalam 1 

tahun 

Laporan 2 Mengajukan 

proposal penelitian 

melalui kerjasama 

dengan instansi 
lain/dana 

hibah/sponsor 

Adanya proposal 

penelitian yang diusulkan 

untuk dibiayai melalui 

kerjasama dengan instansi 
lain/dana hibah/sponsor 

proposal 4   

 



  Peningkatan 
kemampuan   

dosen  

dalam   

kegiatan 
penelitian 

dan 

publikasi 
karya ilmiah 

Jumlah Workshop 
Peningkatan 

Kapasitas Dosen 

dalam Penelitian 

dan Publikasi 
online dalam era 

Revolusi Industri 

4.0 

Kegiatan 1 Jumlah Workshop 
Peningkatan 

Kapasitas Dosen 

dalam Penelitian 

dan Publikasi 
online dalam era 

Revolusi Industri 

4.0 

Terlaksananya Workshop 
Peningkatan Kapasitas 

Dosen dalam Penelitian 

dan Publikasi online 

dalam era Revolusi 
Industri 4.0 

Kegiatan 1   

 

  Jumlah Workshop 
Peningkatan Output  

Penelitian 

Kegiatan 2 Jumlah Workshop 
Peningkatan 

Output Penelitian 

Terlaksananya Workshop 
Peningkatan Output 

Penelitian 

Kegiatan 2   

 

    Jumlah karya 
ilmiah  

dosen yang dibuat 

dalam bentuk buku 
monograf 

Judul 10 Mengajukan hasil 
karya civitas 

Poltekkes 

Denpasar untuk 
dijadikan buku 

monograf 

Hasil karya ilmiah  
dosen yang dibuat dalam 

bentuk buku monograf 

buku 
monograf 

10   

 

    Jumlah 

International 
Conference 

Judul 10 Melaksanakan 

International 
Conference 

Terlaksananya 

International Conference 

Kegiatan 1   

 

  Pengadaan 

Sarana 
Prasarana 

Jumlah Ruangan 

arsip penelitian 

ruangan 1 Pengadaan 

ruangan arsip 
penelitian 

Tersedianya ruangan arsip 

penelitian 

buah 1   

 

  Pengadaan 

Sarana 

Prasarana 

Pengaadaan fasilitas 

perkantoran 

  1 Pengadaan fasilitas 

perkantoran 

Tersedianya fasilitas 

perkantoran, meliputi : 

 

  

  

 

                1 PC Unit buah 1   

 

                2 Printer Multifungsi buah 1   

 

 

          



B. KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

             
 

Tujuan 

SASARAN   KEGIATAN KET 
 

Uraian Indikator Satuan 

Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(target) 

  Uraian Indikator Capaian Satuan 

Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(target) 

  

2 3 4 5 6 8 9 10 11 12  
Mengembangkan 
dan 

menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta  
penelitian di bidang 

kesehatan 

berwawasan 
budaya dan 

pariwisata  

1. 
Peningkatan 

kualitas dan 

kuantitas 

pengmas 
dosen 

jumlah pengmas  
yang  dilakukan 

dosen dalam 1 

tahun 

Pengmas 60 Pengumpulan 
proposal pengmas  

Terkumpulnya proposal 
pengmas dari semua 

jurusan 

proposal 65   

 

          Pelaksanaan 

Seleksi proposal 
pengmas 

Terlaksananya seleksi 

Proposal pengmas 

proposal 60   

 

          Pelaksanaan 

Kegiatan Pengmas 

Terlaksananya Kegiatan 

Pengmas  

Pengmas  60   

 

          Pelaksanaan 

Monitoring 

Pengmas 

Terlaksananya kegiatan 

Monitoring Pengmas 

Kegiatan 60   

 

          Evaluasi Kegiatan 
Pengmas  

Terlaksananya Evaluasi  
Kegiatan Pengmas  

Kegiatan 1   

 

  Jumlah kegiatan 

Pengabdian 
Masyarakat yang 

dipublikasikan 

dalam Jurnal 
Pengabdian 

Masyarakat ber 

ISSN 1 tahun  

Judul 60 Mempublikasikan 

kegiatan 
Pengabdian 

Masyarakat yang 

dipublikasikan 
dalam Jurnal 

Pengabdian 

Masyarakat ber 
ISSN 1 tahun   

Terpublikasinya karya 

ilmiah kegiatan 
Pengabdian Masyarakat 

yang dipublikasikan 

dalam Jurnal Pengabdian 
Masyarakat ber ISSN 1 

tahun  

judul 60   

 



2. 
Peningkatan 

kemampuan   

dosen  

dalam 
kegiatan 

pengabdian 

masyarakat 

Jumlah Workshop 
Pengabdian 

Masyarakat 

berbasis Riset,  

berbasis wilayah 
dan Kondisi khusus 

Kegiatan 1 Melaksanakan 
Workshop 

Pengabdian 

Masyarakat 

berbasis Riset,  
berbasis wilayah 

dan Kondisi 

khusus 

Terlaksanakannya  
Workshop Pengabdian 

Masyarakat berbasis 

Riset,  berbasis wilayah 

dan Kondisi khusus 

Kegiatan 1   

 

             
 

             
 

 
 

     

   Denpasar, 14 Maret 2020 

 
 

 

 

       

 

 
 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

             
 

             
 

 

 

     
    

  
 

 
 

        

Dr. I Putu Suiraoka, S.ST., M.Kes.  

          
NIP. 197301241995031001 

 
 

 



 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 

KESEHATAN 
 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 

 

 



DRAFT RENCANA KINERJA TAHUNAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 
 TAHUN ANGGARAN 2021 
 PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESIONAL  

 

              Visi :         

   

 
Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu , profesional, kompetitif dan berbudaya pada tahun 2030 

   Misi :         

   

 
Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul dalam kesehatan pariwisata   

   

      

 

 

   

   

NO Misi TUJUAN 

SASARAN 

PROGRAM 

Kegiatan 

Ket. 
Uraian INDIKATOR 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

Uraian 
Indikator 
Capaian 

Satuan 

 
Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target)  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 

a. Menyelenggarakan 
layanan Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi  

Mewujudkan 
institusi 
pendidikan 
tinggi 
kesehatan 
yang bermutu  
internasional, 
kompetitif, 
berbudaya , 
profesional dan 
berwawasan 
pariwisata pada 
tahun 2030  

Meningkatkan 
kualitas 
pelaksanaan 
pendidikan 

Meningkatkan 
kualitas 
pelaksanaan 
pendidikan dengan 
menyelenggarakan 
pembelajaran 
interprofessional 
bagi dosen dan 
mahasiswa 

1 Kali  1. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) 
Interprofessional 
Education (IPE) 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 
Tahun 2020 

Pelaksanaan 
Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) 
Interprofessional 
Education (IPE) 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 
Tahun 2020 

Terlaksananya 
kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata 
(KKN) 
Interprofessional 
Education (IPE) 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 
Tahun 2020 

Kegiatan  1 Kegiatan dilaksanakan 
dengan berkoordinasi 
dengan Wadir I, 
Urusan Akademik dan 
seluruh jurusan di 
lingkungan Poltekkes 
Kemenkes Denpasar 



1 Kali  2. Naskah 
akademik untuk 
pembelajaran 
dengan konsep 
interprofessional 
education  

Penyusunan 
naskah 
akademik untuk 
pembelajaran 
dengan konsep 
interprofessional 
education  

Terwujudnya 
naskah 
akademik untuk 
pembelajaran 
dengan konsep 
interprofessional 
education  

Naskah 1 Naskah akademik 
disusun secara 
bersama dengan 
Wadir I, Urusan 
Akademik serta tim 
penyusun yang telah 
dibentuk sebelumnya. 
Naskah akademik ini 
digunakan untuk 
mencapai 4 domain 
dalam pembelajaran 
dengan konsep 
interprofessional 
education yaitu Nilai 
dan Etik kolaborasi 
interprofesi, Peran 
dan tanggung jawab, 
Komunikasi 
interprofesi dan kerja 
tim. Selanjutnya 
naskah ini digunakan 
sebagai bahan ajar 
pembelajaran 
interprofesi di setiap 
prodi.  



  Meningkatkan 
kualitas 
pelaksanaan 
pendidikan dengan 
menyelenggarakan 
pembelajaran 
dengan metode e-
Learning 

20  Kali 3. Pembelajaran  
dengan metode 
e-Learning 

Pelaksanaan 
pembelajaran 
dengan metode 
e-Learning  

Terlaksananya 
pembelajaran 
dengan metode 
e-Learning di 
setiap prodi di 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 
Tahun 2020 

Kegiatan  20 Kegiatan 
pembelajaran e-
Learning dilaksanakan 
dengan berkoordinasi 
dan bekerjasama 
dengan Unit 
TI/komputer, Pusat 
Penjamu, Urusan 
Akademik, Jurusan 
serta prodi di 
lingkungan Poltekkes 
Kemenkes Denpasar. 
Pembelajaran e-
Learning dilakukan 
pada 2 mata kuliah / 
prodi. Adapun tugas 
Pusat pengembangan 
Pendidikan pada 
pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran e-
Learning adalah 
sbb.:meningkatkan 
kapasitas SDM untuk 
pelaksanaan 
pembelajaran e-
Learning, sosialisasi 
metode pembelajaran 
e-Learning kepada 
dosen, monitoring 
pelaksanaan 
pembelajaran e-
Learning, 
mengevaluasi 
pelaksanaan 
pembelajaran e-
Learning serta 
mengatasi 
permasalahan dalam 
proses pembelajaran 
e-Learning.  



Meningkatkan 
kuantitas 
layanan 
pendidikan 
vokasi di 
bidang 
kesehatan 

Peningkatan 
kuantitas layanan 
pendidikan 
vokasional bidang 
kesehatan 

3 Kali  1.  Pengembangan 
Prodi Baru 

Pelaksanaan 
kegiatan 
Pengembangan 
Prodi Baru  

Terlaksananya 
kegiatan 
pengembangan  
Prodi Baru 

Kegiatan  3 Kegiatan 
pengembangan prodi 
baru yang direncakan 
pada tahun 2021 
antara lain adalah 
prodi DIV Terapis Gigi 
dan Mulut, DIV Bank 
Darah,. Proses 
pengusulan prodi baru 
dilakukan melalui 
laman silemkerma 
DIKTI. Sedangkan 
prodi baru yang 
diusulkan pada tahun 
2020  adalah prodi, 
DIII Care Giver dan 
DIII Kestrad.  

   

          

 

   

          

 

   

     Denpasar, 14 Maret 2020 

 

    

      Kepala Pusat PengembanganPendidikan   

   

        

 
 

  

 

   

       

 

  

 

   

       

 

  

 

   

     Drs. I Wayan Mustika, M.Kes 
 

     

   NIP. 19650811 198803 1 002 
  



 

 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

WADIR  I 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 

 



 
DRAFT RENCANA KERJA TAHUNAN POLTEKKES KEMENKES DENPASAR 

 
TAHUN 2021 

               BAGIAN : AKADEMIK 
           

VISI 
 

: 
Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Yang Bermutu Internasional, Profesional, Kompetitif, Berbudaya dan berwawasan pariwisata pada tahun 
2030 

 
MISI : 

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang berkualitas internasional berazaskan budaya dan kesehatan 
pariwisata 

  

   
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan 

      

   

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 
kearifan lokal  

      

   

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di luar 
negeri 

      

   

            

NO TUJUAN 
  SASARAN 

PROGRAM 
KEGIATAN 

KET 
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR SATUAN 

TARGE
T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Mewujudkan 
mutu 
pendidikan 
vokasional 
dan 
profesional 
yang unggul 
dalam 
kesehatan 
pariwisata 

  Persentase 
serapan lulusan 
di pasar kerja 
kurang dari enam 
bulan 

3 Pelaksanaan 
PBM sesuai 
standar 

Semua prodi 
melaksanakan 
PBM sesuai 
standar 

PBM sesuai 
standar 

Melaksanakan 
program belajar 
mengajar sesuai 
standar 

1 Terselengg
aranya 
pengemban
gan 
kurikulum 
pendidikan 
tinggi 

kegiatan 
per prodi 

6 Pelaksanaan 
pengembang
an kurikulum 

  

                    2 Tersusunny
a 
perencanaa
n PBM 
yang 
terstandar  

semester 2 Penyusunan 
perencanaan 
dokumen 
PBM 



  

                    3 Terinput 
dan 
terupdateny
a data 
institusi 
pada 
Pangkalan 
Data 
Pendidikan 
Tinggi (PD 
Dikti) 

semester 1 Input dan 
Update data 
PD Dikti 

  

            

 

      4 Terinput 
dan 
terupdateny
a data PBM 
pada 
Sistem 
Informasi 
Akademik 
dan 
Kemahasis
waan 

kegiatan  2 Input  dan 
Update data 
SIAK 

  

                    5 Meningkatn
ya jumlah 
mata kuliah 
yang 
diselenggar
akan 
berbasis e-
learning 

Mata 
Kuliah per 
prodi per 
semester 

2 Terlaksanany
a 
pembelajara
n VILEP 

  

                  6 Tersusunny
a dokumen 
PBM 
berbahasa 
inggris 

persentas
e dari 
jumlah 
mata 
kuliah 

20 Penyusunan 
perencanaan 
dokumen 
PBM 
berbahasa 
inggris 

  

  

    

             7 Terbentukn
ya 
Computer 
Based Test 

kegiatan 1 Terbentuk 
CBT centre 



(CBT) 
centre 

  

                   8. Terselengg
aranya 
evaluasi 
pembelajar
an berbasis 
CBT 

mata 
kuliah 

1 UAS dalam 
bentuk CBT 

  

                   9 Terlaksana
nya 
persiapan 
mahasiswa 
menuju uji 
kompetensi 

paket 2 Terlaksana 
Try out  uji 
kompetensi, 
standarisasi 
kompetensi 
profesi dan 
standarisasi 
program 
unggulan 

  

      4 Terlaksanan
ya 
pembelajara
n 
Interprofessi
onal 
Education 
(IPE) 

Semua prodi 
melaksanakan 
pembelajran 
interprofesional 

Pelaksanaan 
Pembelajaran 
Interprofesional 

Melaksanakan 
pembelajaran 
Interprofessional 
Education (IPE) 

1 Terlaksana
nya KKN 
berbasis 
penerapan 
Interprofess
ional 
Education 
(IPE) 

kegiatan 1 KKN IPE 

  

                    2 Terlaksana
nya 
pembelajar
an mata 
kuliah yang 
menerapka
n 
Interprofess
ional 
Education 
(IPE) 

mata 
kuliah 

1 mata kuliah 
IPE 



  

    5 Terwujudnya 
Kelas 
Internasional 

Terwujud Kelas 
Internasional di 
Prodi D III 
Keperawatan 

Pembentukan 
Kelas 
Internasional  

Melaksanakan 
terbentuknya Kelas 
Internasional 

1 Pembentuk
an RKI  

prodi 1 Benchmarkin
g, faculty 
exchange, 
lecture 
exchange, 
student 
exchange 

  

                    2 Terbentuk 
Kelas  
Internasion
al 

prodi 1 Benchmarkin
g, faculty 
exchange, 
lecture 
exchange, 
student 
exchange 

  

      6 Terwujudnya 
lulusan yang 
mandiri 
dalam 
menciptakan 
lapangan 
kerja 

Semua prodi 
melaksanakan 
pembelajaran 
enterpreneurshi
p 

Lulusan mandiri Mewujudkan lulusan 
yang mandiri dalam 
menciptakan lapangan 
kerja 

1 Menyeleng
garakan 
pembelajar
an 
entreprene
urship 

prodi 12 Internship/m
agang kerja, 
inkubator 
bisnis, 
praktik  
ekstra 
mandiri 

  

      7 Pelaksanaan  
monitoring 
dan evaluasi 
program 
pembelajara
n 

Direktorat 
melaksanakan 
monitoring dan 
evaluasi PBM 

Monitoring dan 
Evaluasi PBM 

Melaksanakan  
monitoring dan 
evaluasi program 
pembelajaran 

1 Terlaksana
nya 
monitoring 
dan 
evaluasi 
PBM 

semester 2  monitoring 
PBM 

  

                    2 Terlaksana
nya tracer 
studi 

kegiatan 1  tracer studi 

  

        

  

          3 Terlaksana
nya 
evaluasi 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
layanan 
pendidikan 

kegiatan 1 Evaluasi 
kepuasan 
Masyarakat 



  

      8 Pelaksanaan 
evaluasi 
pembelajara
n 

Semua prodi 
melaksanakan 
evaluasi 
pembelajaran 

Evaluasi 
Pembelajaran 

Melaksanakan 
evaluasi pembelajaran 

1 Meningkatn
ya 
persentase 
kelulusan 
mahasiswa 
dengan IPK 
≥ 3,25 

persen 89  PBM 
terstandar 
dan  
remedial 
teaching 

  

      

    

          2 Meningkatn
ya 
persentase 
kelulusan 
uji 
kompetensi 

persen 66 workshop 
penguatan  
item writer, 
dan item 
reviewer 

  

      

    

          3 Meningkatn
ya 
persentase 
kelulusan 
tepat waktu 

persen  96  PBM 
terstandar 
dan  
remedial 
teaching 

  

      

    

          4 Meningkatn
ya 
persentase 
mahasiswa 
yang 
memiliki   
TOEFL 
minimal 
450 

persen 100  kerjasama 
dengan 
lembaga 
kursus 
bahasa asing 

  

      

    

          5 Meningkatn
ya serapan 
lulusan di 
pasar kerja 
6 bulan 
setelah 
lulus 

persen 90  promosi 
lulusan dan  
pusat 
informasi 
bursa 
kerja/job 
placement 
centre 



  

      9 Penyelengga
raan 
kegiatan 
layanan 
kepada 
mahasiswa 

Semua prodi 
menyelenggarak
an kegiatan 
layanan kepada 
mahasiswa 

Kegiatan 
layanan kepada 
mahasiswa 

Menyelenggarakan 
kegiatan layanan 
kepada mahasiswa 

1 Terselengg
aranya 
layanan 
bimbingan 
dan 
konseling 
kepada 
mahasiswa 

persen 95  layanan 
bimbingan 
dan 
konseling 

  

      

    

          2 Terselengg
aranya 
layanan 
minat dan 
bakat 
kepada 
mahasiswa 

persen 95 Fasilitas 
kegiatan 
ekstrakurikul
er 

  

      

    

          3 Terselengg
aranya 
layanan 
pembinaan 
soft skill 
kepada 
mahasiswa 

kegiatan 2  layanan 
pembinaan 
soft skill 
kepada 
mahasiswa, 
penguatan 
budaya 
hospitality 

  

      

    

          4 Terselengg
aranya 
layanan 
beasiswa 
kepada 
mahasiswa 

kegiatan 2  program 
beasiswa 
mahasiswa 
berprestasi 
dan GAKIN 

  

      

    

          5 Terselengg
aranya 
layanan 
kesehatan 
kepada 
mahasiswa 

lokasi 4  layanan 
kesehatan 



  

      10 Menciptakan 
suasana 
akademik 
yang 
kondusif 

Semua jurusan 
menciptakan 
suasana 
akademik yang 
kondusif 

Suasana 
akademik yang 
kondusif 

Menciptakan suasana 
akademik yang 
kondusif 

1 Tersediany
a sarana 
prasarana 
pendidikan 
yang 
memadai 

kegiatan 4  sarana dan 
prasarana 
pendidikan 
tersedia  

  

      

    

          2 Terwujudny
a  
mahasiswa 
berprestasi 
di tingkat 
regional 

kegiatan 2 Pembinaan 
mahasiswa 
sesuai 
dengan 
minat dan 
bakatnya 

  

                3 Terselengg
aranya 
mimbar 
akademik 

kegiatan 1  mimbar 
akademik 

  

      11 Peningkatan  
mutu tenaga 
pendidik 

 Mutu  tenaga 
pendidik 
meningkat 

Peningkatan 
mutu tenaga 
pendidik 

Meningkatkan mutu 
tenaga pendidik 

1 Terfasilitasi
nya tenaga 
pendidik  
memperole
h sertifikat 
pendidik 

dosen 4 Sertifikasi 
Dosen 

  

                2 Terfasilitasi
nya tenaga 
pendidik 
untuk 
melanjutka
n jenjang 
pendidikan  

kegiatan 1 Pendidikan 
lanjut untuk 
dosen (S3, 
Post 
doctoral) 

  

                    3 Terfasilitasi
nya tenaga 
pendidik 
untuk 
mengikuti 
pelatihan 

kegiatan 1 pelatihan, 
short course, 
dosen 
magang 

  

                   4 terfasilitasin
ya tenaga 
pendidik 
untuk 
mengikuti 

kegiatan 1 narasumber, 
pelaksana 
program 
pemerintah 



kegiatan 
lain  

  

  2 Terselesaikannya 
administrasi 
akademik tepat 
pada waktunya 

1) Panduan 
Akademik 

100% dosen 
dan mahasiswa 
menggunakan 
Panduan 
Akademik 
sebagai acuan 

Mengadakan 
Buku Panduan 
Akademik 
Direktorat  

Merevisi buku  
Panduan Akademik 
sesuai perkembangan 
kurikulum 

  Terbitnya 
Buku 
Panduan 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
jurusan 

buku 1000   

  

      2) Panduan 
PPK 

100% dosen 
dan  mahasiswa 
menggunakan 
Panduan PPK 
sebagai acuan 
dalam 
melaksanakan 
PPK 

Mengadakan 
Buku Panduan 
PPK Direktorat  

Mengadakan 
workshop penyusunan 
Buku Panduan PPK 

  Terbitnya 
Buku 
Panduan 
sesuai 
dengan 
Juknis dan 
kebutuhan 
jurusan 

kegiatan 1 TOR 

  

      3) Panduan 
PKL Terpadu 

100% dosen 
dan mahasiswa 
menggunakan 
Panduan PKL 
Terpadu 
sebagai acuan 
dalam 
melaksanakan 
PKL Terpadu 

Mengadakan 
Buku Panduan 
PKL Terpadu 
Direktorat  

Mengadakan 
workshop  
penyusunan Panduan 
PKL Terpadu 
koordinasi dengan Unit 
Pengembangan 
Poltekkes 

  Terbitnya 
Buku 
Panduan 
sesuai 
dengan 
Juknis dan 
kebutuhan 
jurusan 

kegiatan 1 TOR 

  

    4) Kalender 
akademik 
Poltekkes 

100% kegiatan 
akademik 
jurusan sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 
Poltekkes 

Membuat 
Kalender 
Akademik  
Poltekkes 

Monev penjabaran 
kalender akademik 
poltekkes di masing-
masing jurusan 

  Terbitnya 
Kalender 
Akademik 
Poltekkes 
yang 
dipakai 
acuan 
kegiatan 
akademik 

bulan 1 Rapat rutin 



Jurusan 

  

      5) Legalisir 
Ijazah 

Semua alumni 
Poltekkes 
Denpasar 
berhak 
mendapat 
legalisii ijazah  

Legalisir ijazah 
alumni 

1
. 

Melakukan legalisir 
ijazah alumni 
Poltekkes 
Denpasar 

  Terlaksana
nya legalisir 
ijazah 
alumni 
Poltekkes 
Denpasar 

bulan 12   

  
        Terdokument

asinya : 
                    

  

      1) Jadwal 
perkuliahan, 
praktikum 
laboratorium, 
klinik dan 
lapangan 
masing-
masing 
jurusan 

100% Jadwal 
perkuliahan, 
praktikum 
laboratorium, 
dan lapangan 
terdokumentasi 

a) Monev 
pendokume
ntasian di 
masing-
masing 
jurusan 

Monev 
pendokumentasian di 
masing-masing 
jurusan 

  Terlaksana
nya 
dokumenta
si jadwal 
perkuliahan
, praktikum 
lab dan 
lapangan  

kali/tahun 2 Awal 
semester 

  

      2) GBPP, 
Silabus, dan 
RPS dari 
semua mata 
kuliah di 
masing-
masing 
jurusan 

100%  GBPP, 
Silabus, dan 
RPS dari semua 
mata kuliah di 
masing-masing 
jurusan 
terdokumentasi 

a) Monev 
GBPP, 
Silabus, 
dan RPS 

Monev GBPP, Silabus, 
dan RPS di masing-
masing jurusan 

  Terlaksana
nya 
dokumenta
si GBPP, 
Silabus, 
dan RPS di 
masing-
masing 
jurusan 

kali/tahun 2 Awal 
semester 

  

      3) Transkrip 
nilai  

100% transkrip 
nilai 
terdokumentasi 

Monev 
Pendokumentas
ian Transkrip 
Nilai 

Monev 
Pendokumentasian 
Transkrip Nilai 

  Terlaksana
nya 
pendokume
ntasian 
Traskrip 
nilai 

kali/tahun 1   



  

      4) SK 
DT/DTT/CI/P
LA  tiap smt 

100% SK 
terdokumentasi 

Monev 
Pendokumentas
ian SK 

Monev 
Pendokumentasian SK 

  Terlaksana
nya 
dokumenta
si  SK 
akademik 

kali/tahun 2   

  

      5) SK 
PKL/PL/KKI/
PKN/PKMD 

100% SK 
terdokumentasi 

sda sda   sda kali/tahun 1   

  
      6) SK Koord 

MK 
sda sda   sda   sda kali/tahun 2   

  

      7) SK Pembuat 
soal, koreksi, 
dan 
pengawas 
UTS/UAS 

sda sda   sda   sda kali/tahun 2   

  

      8) SK 
Pembimbing 
KTI 

sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  
      9) SK Penguji 

KTI 
sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  
      10) SK Panitia 

PPK 
sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  

      11) SK 
penetapan 
lulusan 

sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  

      12) Surat 
pengembalia
n mhs 

sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  

      13) Surat 
Keterangan  
Kuliah bagi 
alumni 
Poltekkes 
Dps 

sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  

      14) Surat 
Keterangan 
Bukan Kelas 
Jauh 

sda sda   sda   sda kali/tahun 1   



  

      15) Surat Tugas 
Pembimbing 
Praktikum 
Lapangan 

sda sda   sda   sda kali/tahun 2   

  

      16) Surat 
keterangan 
lulus bagi 
calon 
wisudawan 
(menunggu 
ijazah terbit) 

sda sda   sda   sda kali/tahun 1   

  

      17) Tersedianya 
kartu-kartu: 

                

  

      a) DHMD 
(Daftar Hadir 
Mahasiswa 
Dosen) 

100% Kartu 
tersedia sesuai 
kebutuhan 

Pengadaan 
kartu studi  

Kartu studi tercetak 
sesuai kebutuhan 

  Terbitnya 
kartu dan 

semua 
mahasiswa 
mendapatk

an kartu 
studi 

kali/tahun 2   

  

  

    b) DPNA 
(Daftar 
Peserta dan 
Nilai Akhir) 

sda sda   sda   sda kali/tahun 2   

    

    c) KKS (Kartu 
Kemajuan 
Studi) 

sda sda   sda 

  

sda kali/tahun 2   

    

    d) DPM (Daftar 
Prestasi 
Mahasiswa) 

sda sda   sda 

  

sda kali/tahun 2   

    
    d) Kertas 

transkrip nilai 
sda sda   sda 

  
sda kali/tahun 1   



    

    18) Beasiswa 
untuk 
mahasiswa 
yang 
berprestasi 

120 Mahasiswa 
(Peringkat 
Umum 1,2, dan 
3 tiap semester 
pada Tingkat I, 
II, dan III Prodi 
D III dan Tingkat 
I, II, III dan IV 
Prodi D IV serta 
Tingkat I, II, III 
Prodi Profesi) 

Memberikan 
beasiswa pada 
mahasiswa 
peringkat umum 
1,2, dan 3 pada 
Tingkat I, II, dan 
III Prodi D III 
dan D IV dan 
Prodi Profesi 
semua jurusan 

Menerbitkan SK 
mahasiswa berprestasi 
dan memberikan 
beasiswa sesuai 
dengan SK 

  

120 
Mahasiswa 
berprestasi 
mendapatk
an 
beasiswa  

kali/tahun 2   

                

                

          
Denpasar, 14 Maret 2020 

            

 

 
 

Wakil 
Direktir I, 

  

                

                

                

           
Gusti Ayu Marhaeni, SKM.,M.Biomed 

           
NIP. 196512311986032008 

 

 

 



 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

WADIR II 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

 



 

RENCANA KINERJA TAHUNAN POLTEKKES DENPASAR 
 TAHUN  ANGGARAN 2021 
 

           UMUM 
          VISI              : Menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum , perlengkapan dan Rumah Tangga 

     

           MISI         : Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Negara 
        

 
   : Memfasilitasi setiap kegiatan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran dan kearsipan 

     

 
   : Terciptanya lingkungan yang aman ,nyaman dan bersih 

       

    

  

      

NO Tujuan 

SASARAN 
  

PROGRAM 

KEGIATAN 
      

Target       

Uraian Indikator 
  

UARAIAN 
Indikator 

Pencapaian 
SAT 

Target 
Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
 

  
 

  
 

  
 

      
1 Menyiapkan SDM yang 

berkualitas untuk 
menunjang kegiatan di  
urusan umum 

Meningkatkan 
pengetahuan dan 
ketrampilan  SDM di 
Urusan Umum ( 
Direktorat) dan Sub 
Bagian ( Jurusan) 

Meningkatkan 
pengatahuan 
Pengeloaan BMN 
dan Tata  
Persuratan 

2  or Memberikan  
kesempatan untuk  
mengikuti  
pelatihan : 

1.Pelatihan 
Penatausahaan 
dan  
pengelolaan 
SIMAK BMN 

Meningkatnya 
pengetahuan 
tentang 
pengelolaan  
BMN 

org 2 

  

                    

  

Meningkatkan 
Ketrampilan   tenaga 
satpam 

seluruh tenaga 
satpam 
ketrampilannya  
meningkat 

1 keg Pelatihan tentang 
ketrampilan  
tenaga satpam 

Kegiatan 
pelatihan 
satpam 

terlaksananya 
keg pelatihan 
tenaga satpam 

keg 1 

  



  

  Meningkatkan  
pengetahuan 
pengetahuan tentang tata 
persuratan dengan 
memakai aplikasi EFS  

Meningkatkan 
pengatahuan 
Pengeloaan  Tata  
Persuratan 

2 Pelatihan tentang 
ketrampilan   EFS 

Kegiatan 
pelatihan 
/konsultasi 

tertatanya 
arsip yang baik 

org 2 

  

2 Meningkatkan  sarana 
penunjang proses 
oprasional perkantoran 

Tersedianya sarana 
oprasional perkantoran 

Menunjang 
kegiatan 
oprasional 
perkantoran  

1 Pengadaan 
kendaraan roda 2  

Mengajukan 
usulan 
pengadaan 
kendaraan Roda 
2  

Tersedianya  
kendaraan 
Kendaraan 
Roda 2 untuk 
menunjang 
kegiatan  
oprasioanal 
perkantoran  

unit 1 

  
    tersedianya sarana 

peunjang oprasilan 
perkantoran dengan 
sitem sewa kendaraan 

Menunjang 
kegiatan 
oprasional 
perkantoran  

5 kendaraan roda 4 mengusulkan 
sewa kendaraan 

tersedianya  
kendaraan 
Kendaraan 
Roda 4 untuk 
menunjang 
kegiatan  
oprasioanal 
perkantoran  

unit 10 

  
    Tersedianyan tempat 

arsip 
Lemari dorong  8 
kolom 

3 pengadaan lemari 
dorong 

mengajukan 
pembelian 
lemari dorong 

tertatanya 
arsip dengan 
baik 

bh 3 

  
      Lapton 1 Pengdaan laptop mengajukan 

pembelian 
laptop 

tersusunya 
laporan 
persediaan 

unit 1 

  
                      

      
 

  
  

        



  

    

Tersedianya 
papan Petunjuk  
nama Polekkes 
Denpasar  

1 Pengadaan Papan 
Nama Poltekkes 
Denpasar 

Mengajukan  
pengadaan  
Papan Nama 

Tersedianya  
Papan Nama 
Poltekkes 
Denpasar yang 
terpasang 
dipertigaan 
jalan Raya 

unit 1 

  
  

    

Tersedianya 
ruangan  arsip 

70 m2 dialihfungsikan 
rumah negara 
type 70 M2 

Mengajukan  
ruangan arsip 

tersesdianya  
ruangan 
arsiparis 

M2 70 

  
  

    

Tersedianya 
sarana tangga 
untuk di 
Padmasana 

  Pengadaan tangga 
permanen untuk 
di padma sana 

Mengajukan 
tangga 
permanen 

Tersedianya 
tangga 
permanen 
dipadmasana 

buah 1 

  
  

    

Tersedianya 
sarana untuk 
menunjang   
kegiatan  
upacara bendera 
maupun seminar 
di Poltekkes 
Denpasar 

2 Pengadaan 
tangkai 
microphone 

mengajukan 
usulan 
pengadaan  
tangkai 
microphon 

Tersedianya  
sarana  tangkai 
mic unutk  
Kegiatan  apel 
maupun 
seminar 
seminar di 
Poltekkes 

bh 2 

  

                      
  

    

tersedianya 
sarana  tempat 
soudsystem 

1 bh Pengadaan rak  mengajukan 
pengadaan  rak  
untuk 
soudsytem 

tersimpannya   
soud sytem 
dengan baik 

bh 1 

  

                      

      

tersedianya 
sarana 
perlengkapan 
gedung aula  

1 pkt pengadaan kain 
Prada 

Mengusulkan 
pengadaan kain  
Prada 

tersedianya  
kain prada  
sebagai 
Dekorasi 
gedung aula 

pkt 1 

  



      
 

  
 

          

      

Tersedianya 
meja rapat yang 
bisa dilipat 

40 bh pengadaan meja 
rapat 

mengusulkan  
meja rapat yang 
bisa dilipat 

tersedianya 
meja rapat di 
gedung aula 

bh 40 

  

                      

                      

      

Tersedianya 
Soud sytem 

1 bh Pengadaan Soud 
Sytem out dor 

Mengusulkan 
pengadaan  
soud sytem 

Tersedianya 
soud sytem  
untuk kegiatan  
dilapangan 

bh 1 

  
3 Meningkatkan  

Prasarana penunjang 
Proses Belajar 
Mengajar 

menunjang proses Belajar 
mengajar 

Pembangunan  
Gedung  
Laboratorium 
terpadu 

1 unit Pembangunan 
Gedung 

Mengusulkan 
Pembangunan 
Gedung 

Tersedianya 
gedung  
pendidikan 

unit 1 

  

  

     1 pkt Pembuatan taman Mengusulkan 
pembuatan 
taman didepan 
kantor dan 
sekitarnya 

tersedianya 
taman yg baik 
sehingga 
kantor 
keliahatnnya 
sejuk 

pkt 1 

  

  

     1 PKT Tempat parkir Mengusulkan 
tempat parkir  
Roda 4 maupun 
Roda 2 

tersedianya 
tempat parkir 
yg baik  

pkt 1 

  

                    

      

Perubahan  
master plan 
Poltekkes 
Denpasar 

1 pkt Membuat 
perubahan Master 
plan Poltekkes 
Denpasar 

Mengusulkan  
perencanaan 
perubahan 
master plan 
Gedung 
Poltekkes 

Tersedianya 
perubahan 
master plan 
Poltekkes 
Denpasar 

pkt 1 

  

                      



4 Memperlancar  
kegiatan Administrasi 
perkantoran dan PBM 

Tersedianya ATK 
untukkeperluan 
administrasi perkantoran 

Tersedianya 
pengusulan  ATK 
untuk 
administrasi 
perkantoran 

7  pkt pengadaan dan 
Distribusi ATK 
Direktorat dan 
Jurusan 

Pengusulan 
Pengadaan ATK 
untuk 
Administrasi 
perkantoran 

Tersedianya  
ATK sehinga 
Kegiatan 
Administrasi 
perkantantoran 
dapat 
terlaksana 
dengan baik 

pkt 7 

  

                      

                      

    

  Tesedianya 
pengusulan 
Bahan 
Laboratorium  
untuk proses  
Belajar mengajar 

6 pkt pengadaan bahan 
lab 

Pengadaan 
bahan 
laboratorium 
dan distribusi  
untuk proses 
belajar 
mengajar 

tersedianya 
bahan 
laboratorium 
untuk 
menunjang  
kegiatan proses 
belajar 
mengajar 

pkt 6 

  

                      
5 Penghapusan BMN 

yang sudah dalam 
kondisi tak bisa 
dimanfaatkan/rusak 
berat 

Pengahapusan Barang 
Milik  Negara 

Terlaksananya 
Kegiatan 
Penghapusan 
Barang BMN 

 2  keg Mengusulkan  
Barang  BMN yang 
akan dihapus 

Pengusulan 
Pengapusan 
BMN 

Tidak terjadi 
BMN yg rusak 
berat 
tersimpan 
digudang 

keg 2 

  

                      

      

Pembentukan  
Panitia 
Pengapusan 

2 kali Penghapusan  
BMN yg rusak 
berat 

Membuat 
usulan BMN 
yang akan 
dihapus 

terlaksananya 
penghapusan 
BMN sehingga 
tidak tersimpan 
digudang 

dok 2 

  

                      



      

Usulan  
rekomendasi 
pengapusan 

2 kali Mengajukan 
usulan 
penghapusan 

Pengajuan 
usulan 
Penghapusan  
ke kpnkl 

Terbitnya 
persetujuan 
penghapusan 

keg 2 

  

                      

      

Pelelangan BMN 2 kali Mengajukan 
permohonan   
lelang 

Pengajukan 
permohonan 
lelang ke kpknl 

Terbitnya 
jadwal 
Pelelangan 

kali 2 

  

      

Pembinaan ke 
jurusan tentang 
BMN 

4 kl/thn Agar Admintrasi 
sesuai dengan 
peraturan 

tercapainya 
tertib 
administrasi 
BMN 

Administrasi 
BMN tercatat 
dengan baik 

keg 4 

  

                      

                      
6 Tersediannya  SK 

Direktur yg terkait 
dengan kegiatan di 
bag.urusan umum 

SKDirektur tentang  
Pengelola BMN 

Tersedianya SK 
Pengelola BMN 

1 th Membuat usulan  
SK Direktur 
tentang pengelola 
BMN 

Tersedianya SK  
Pengelola BMN 

Tesedianya 
Laporan  
administrasi 
Pengelolaan 
BMN sesuai 
peraturan 

lap 1 

  

      Tersedianya SK 
Penghapuasan 
BMN 

1th Membuat usulan  
SK dari Eslon I 
tentang 
penghapusan 
BMN 

Tersedianya SK  
Penghapusan  
BMN 

Terlaksananya 
kegiatan 
penghapusan 
BMN 

th 1 

  

                      
7 Tersedianya surat tugas 

yg berkaiatan dengan 
kegiatan di bag.urusan 
umum 

Surat tugas pelaksanaan 
Piodalan di Padmasana 

Tersdianya surat 
tugas 

2 kl Pengusulan Surat 
Tugas  Piodalan 

Membuatusulan 
surat tugas 
tentang 
pelasanaan 
Piodalan 

Tersedianya 
surat tugas  
panitia 
sehinnga  
kegiatan 
Piodalan 
terselenggara 

kl 2 

  



dengan baik 

                      

      

Tersedianya 
surat tugas 

2 kl Pengusulan surat 
tugas  stock op 
name 

Tersedianya 
surat tugas 
stock op name  
barang habis 
pakai 

pelaporan 
Stoct op name 

kl 2 

  

                      
7 Laporan Persediaan 

Barang Habis pakai 
Pelaporan Persediaan 
barang habis pakai 
semesteran 

laporan stock op 
name persediaan 
semesteran 

2 kl/th Pelaksanaan 
kegiatan stoc op 
name 

melaksanakan 
kegiatan stock 
op name barang 
habis pakai 

pelaporan 
persediaan 
semestran 

keg 2 

  

                      

    
 

Pengiputan data  
barang habis 
pakai ke aplikasi 
persediaan 

2 kl/th Penyusunan 
laporan 

Melaksanakan 
penginputan 
data ke Aplikasi 

Laporan 
persediaan 

keg 

2 

  

                      

      
Penginputan 
data Stok  2 kl/thn 

Penyusunan 
Laporan 
Persediaan 

Melakukan 
Penginputan 
data 

Tersusunnya 
Laporan  kl/thn 2   

      
Opname ke 
Aplikasi      

ke aplikasi 
Persediaan Persediaan       

      Persediaan               

                      



8 Pelaporan Pelaporan SIMAK BMN tersusunnya 
laporan simak 
BMN tahun 2019 

2k/th Pengiriman 
Laporan 
persediaan ke  
SIMAKBMN 

Penerimaan 
laporan 
persediaan ke 
SIMAK BMN  

Tersusunnya 
laporan  SIMAK 
BMN 

kl/thn 2 

  

        

2 kl/th Penginputan data 
ke Aplikasi SIMAK 
BMN 

Melakukan 
penginputan 
data aplikasi 
SIMAK BMN 

Tersusunnya 
laporan SIMAK 
BMN 

kali/thn 2 

  

                      

        

12 bln  Rekosilidasi 
laporan SIMAK 
BMN Ke SAIBA 

Melakukan 
rekonsilidasi 
laporan SIMAK 
BMN 

Laporan 
Pencocokan 
Data SIMAK 
BMN denga 
Laporan SAIBA 

bln 12 

  

                      

        

2 kl/th Rekonsiliasi data 
SIMAK BMN ke 
KPKNL 

Melakukan 
rekonsiliasi data  
ke KPKNL 

BAR KPKNL 

kali/thn 2   

                      

        

2 kl/th Review Laporan 
semesteran  
SIMAK BMN 
Eselon I 

Review Laporan 
SIMAK BMN 
oleh  
inspektorat 
wilayah 

Berita Acara 
Review eselon 
1 

kali/thn 2 
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RENCANA KINERJA TAHUNAN POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 

            

 
Unit Urusan : Kemahasiswaan 

         

 
Visi 

: Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang bermutu, 

profesional, kompetitif, dan berbudaya 

      

            

 
Misi 

: 1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasional dan pengajaran berbasis Center of 

Excellent kesehatan pariwisata 

     

  

  2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas terintegrasi 
dengan link & Match program 

      

  

  3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis research 

dan kebutuhan masyarakat 

      

  

  4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, 
akuntabel, adil dan trasnparan 

      

  

  5. mengembangkan kerjasama dan usaha untuk 

pengembangan institusi 
       

            

            

NO MISI TUJUAN 

SASARAN 

PROGRAM 

KEGIATAN   

URAIAN INDIKATOR 

RENCANA 

TINGKAT 
CAPAIAN 
(TARGET) 

URAIAN 
INDIKATOR 

CAPAIAN 
SATUAN 

RENCANA 

TINGKAT 
CAPAIAN 

(TARGET) 

KET 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Menyelenggarakan 

Pendidikan 
vokasional dan 

pengajaran 

berbasis Center of 
Excellent 

kesehatan 

pariwisata 

Mewujudkan mutu 

pendidikan 

vokasional dan 
profesional yang 

unggul berbasis 

kesehatan 
pariwisata 

Diperolehnya 
calon 

mahasiswa 

baru yang 
berkualitas 

melalui seleksi 

penerimaan 
mahasiswa 

baru 

Rasio jumlah 

pendaftar 
sipenmaru 

dengan yang 

diterima 

 1 : 5 
Seleksi 
Mahasiswa Baru 

(Sipenmaru) 

Melaksanakan 
Sipenmaru 

Program D III, D 

IV dan Profesi 
melalui 2 jalur 

yaitu PMDP dan 

Uji Tulis sesuai 
juknis 

Sipenmaru 

Terlaksananya 

Sipenmaru 
melalui jalur 

PMDP dan Uji 

Tulis  

jenis 2   



(Sipenmaru) 20201secara 
online 

                
Jumlah 
pendaftar 

PMDP 

orang 1100   

                

Jumlah 

pendaftar uji 
tulis 

orang 1100   

                

Jumlah 

mahasiswa 

yang diterima 

      

                
D III 

Keperawatan 
orang 120   

                Ners orang 60   

                Alih Jenjang orang 80   

                
D III 
Kebidanan  

orang 60 

  

                
D IV 

Kebidanan 
orang 120 

                Profesi Bidan orang 60 

                

D III 

Keperawatan 

Gigi 

orang 120 

                
D IV 
Keperawatan 

Gigi 

orang 30 

                
RPL 
Keperawatan 

Gigi 

orang 20 



                D III Gizi  orang 80 

                D IV Gizi orang 120   

                
Alih Jenjang 

Gizi 
orang 40   

                D III Kesling  orang 80   

                D IV Kesling  orang 80   

                
Alih Jenjang 
Kesling 

orang 45   

                

Prodi 

Kesehatan 

Tradisional 

orang 60   

                
D III Analis 

Kes 
orang 80   

                
D IV Analis 
Kes 

orang 80   

                    1335   

            

Pengenalan 

program Studi 

Mahasiswa Baru 
(PPSM Baru) 

Proses 

pengenalan 

terhadap 
kehidupan 

kampus dan 

penjelasan 
terkait proses 

pembelajaran di 

Poltekkes 
Denpasar  

Terlaksananya 

PPS 

Mahasiswa 
Baru 

kali 1   

      

Meningkatkan 
efektivitas dan 

produktifitas 

pembelajaran 

Persentase 

lulusan tepat 
waktu 

96% 
Penatalaksanaan 

Ijazah 

Pelaksanaan 

pemberian ijazah 

waktu 

penerimaan 

ijazah oleh 
mahasiswa 

sejak wisuda 

hari 0   



            Wisuda 
Melaksanakan 
Wisuda bagi 

lulusan 

Terlaksananya 
kegiatan 

wisuda  

kegiatan 1   

            
Lomba Karya 
Tulis Ilmiah 

(Sniper) 

Membimbing 

pelaksanaan 
Lomba Karya 

Ilmiah tingkat 

SMA/SMK Se-
Bali yang 

dilaksanakan 

oleh BEM  

Terlaksanya 

lomba karya 

tulis ilmiah 
(sniper) 

tingkat 

SMA/SMK se-
Bali 

kegiatan 1   

                

Jumlah Karya 
Ilmiah yang 

masuk 

minimal  

judul 25   

            

Lomba debat 

bahasa Inggris 

tingkat 
Poltekkes  

(Sniper) 

Membimbing 
pelaksanaan 

lomba Debat 

Bahasa  Inggris 
Tingkat 

Poltekkes 

(sniper) 

Terlaksananya 

lomba Debat 
Bahasa tingkat 

Poltekkes 

Denpasar 
(sniper) 

kegiatan 1   

            

Kompetisi 

Mahasiswa 

(NMDNSC) 
/Lomba Karya 

Ilmiah/olimpiade 

tingkat 
regional/nasional 

 Melaksanakan 
seleksi dan 

bimbingan bagi 

mahasiswa yang 
akan mengikuti 

kompetisi 

NMDNSC 
/lomba Karya 

Ilmiah/olimpiade  

Ikut sertanya 

mahasiswa 

dalam 
kompetis/lomb

a karya 

ilmiah/olimpia
de 

kegiatan 1   



            

 Lomba debat 
bahasa Inggris 

tingkat 

Poltekkes 
/Politeknik  Se-

Indonesia 

Melaksanakan 
seleksi dan 

bimbingan bagi 

mhs yang akan 

mengikuti lomba 
Debat Bahasa  

Inggris Nasional 

Tingkat 
Poltekkes/Polite

knik Se-

Indonesia 

Ikut serta 

mahasiswa 

dalam lomba 
debat bahasa 

Inggris 

Nasional 
Tingkat 

Poltekkes/Polit

eknik Se-
Indonesia 

kegiatan 2   

            

Pelantikan dan 

Pengukuhan 

Pramuka SBH 

Melaksanakan 
pelatihan, 

pelantikan dan 

pengukuhan 
pramuka 

Pandega dan 

SBH Poltekkes 

Denpasar 

Terlaksananya 
pelatihan,  

pelantikan dan 

pengukuhan 
pramuka 

pandega dan 

SBH Poltekkes 

Denpasar 

kegiatan 1   

            

Perkemahan/ 

jambore tingkat 
nasional dan 

provinsi 

Melaksanakan 

seleksi dan 

bimbingan bagi 
mahasiswa yang 

akan mengikuti 

perkemahanan/ja

mbore tingkat 
nasional 

/provinsi 

Ikut sertanya 

mahasiswa 

dalam jambore 
tingkat 

nasional 

/provinsi 

kegiatan 1   

            Pornimakes 

Melaksanakan 
seleksi dan 

bimbingan bagi 

mahasiswa yang 

mengikuti 
fornimakes 

Ikut sertaya 

mahasiswa 

dalam kegiatan 

fornimakes 

kegiatan 1   



            
Latihan Dasar 
KSR Muda  

Pelaksanaan 
Latihan Dasar 

KSR Muda 

Poltekkes 

Denpasar 

Terlaksananya 
Latihan Dasar 

KSR Muda 

Poltekkes 

Denpasar 

kegiatan 1   

            

Latihan dasar 

kepemimpinan  

bagi pengurus 
MPM, BEM dan 

IKM 

Pelaksanaan 

Latihan dasar 

kepemimpinan  
bagi MPM, 

BEM dan IKM 

Terlaksananya 

latihan dasar 

kepemimpinan 
bagi MPM, 

BEM dan IKM 

kegiatan 1   

            

Penerbitan 

majalah 
mahasiswa 

"Medical" 

Wadah 
kreatifitas 

mahasiswa 

dalam  
jurnalistik  

Terbitnya 

majalah 

mahasiswa 

kali 1   

            

Pusat Informasi 

Konseling 
Remaja (PIK-R) 

Pembinaan dan 

penyediaan 
wadah konseling 

Terlaksananya 

Penyuluhan  

kesehatan 
reproduksi  

oleh 

mahasiswa 
kepada 

Masyarakat  

kali 1   

            

Bimbingan 

akademik bagi 
mahasiswa  

Meningkatkan 

layanan 
bimbingan 

akademik 

kepada 
mahasiswa 

Terlaksananya 

bimbingan 

akademik bagi 
Mahasiswa 

sesuai target  

kali 4   

            

Bimbingan 

konseling bagi 

mahasiswa  

Meningkatkan 

layanan 

bimbingan 
konseling 

kepada 

mahasiswa 

Terlaksananya 

bimbingan 
konseling bagi 

mahasiswa  

kali 1   



            Beasiswa Gakin 

Survei bagi 
mahasiswa  baru 

dan lama yang 

menerima 

beasiswa gakin 

Terlaksanya 

proses survei 
mahasiswa 

gakin  

kali 2   

                

Jumlah 

penerima 

gakin 

      

                
mahasiswa 

baru 
orang 40   

                
mahasiswa 

lama 
orang 15   

            Mawapres 

Seleksi 
mawapres 

tingkat Poltekkes 

Denpasar dan 
nasional 

Terlaksananya 

proses seleksi 

mawapres 
tingkat 

poltekkes dan 

nasional 

kegiatan 2   

            
Seminar Ilmiah 

mahasiswa 

Monitoring dan 
bimbingan 

pelaksanaan 

seminar yang 
dilaksanakan 

BEM 

Terlaksananya 
seminar oleh 

BEM 

kali 1   

            Pemilu Raya 

Membimbing 

pelaksanakan 

pemilihan raya 
pengurus BEM 

dan MPM  

Terlaksananya 

pemilihan 
Ketua MPM 

dan BEM 

Poltekkes 
Denpasar 

kegiatan 2   

            

Peningkatan 

Kapasitas 

Pengurus MPM, 
BEM dan IKM 

Poltekkes 

Denpasar 

Membimbing 

pelaksanaan 

peningkatan 
kapasitas bagi 

pengurus MPM, 

BEM dan IKM 

Terlaksananya 

kegiatan 

peningkatan 
kapasitas  bagi 

pengurus 

MPM, BEM, 

kegiatan 1   



Poltekkes 
Denpasar 

IKM Poltekkes 
Denpasar 

            

Unit Kegiatan 

Mahasiswa 

(UKM) 

Bimbingan 
pementasan 

/lomba paduan 

suara/akustik  

Terlaksananya 
pementasan/lo

mba paduan 

suara/ akustik 

kegiatan 3   

            

Bimbingan 

pelaksanaan 

pementasan/lom
ba tari  

Terlaksananya 
Pementasan/lo

mba Tari  

kegiatan 2   

            

Bimbingan 

pelaksanaan 

pementasan 
tabuh 

Terlaksananya 

Pementasan 

Tabuh 

kegiatan 1   

            

Bimbingan 

pemilihan putra 

putri kampus 
Poltekkes 

Denpasar 

Terlaksananya 

Pemilihan 
Putra Putri 

Kampus 

Poltekkes 

Denpasar 

kegiatan 1   

            

Bimbingan 

kegiatan liga 

BEM 

Terlaksananya 

lomba  liga 

BEM  

kegiatan 1   

            

Bimbingan dan 

Pembinaan 
Mental Spritual 

Melaksanakan 

Bimbingan dan 

Pembinaan 

Mental Spritual 

Terlaksananya 

Tirta Yatra 
kegiatan 1   

            
Terlaksananya 

Darmawacana 
kegiatan 1   

            

Terlaksananya 

buka puasa 

bersama 

kegiatan 1   



            
Terlaksananya 

natal bersama 
kegiatan 1   

            

Peningkatan 

layanan 

administrasi 
kemahasiswaan 

Menyelesaikan 

administrasi 

kemahasiswaan 
tepat waktu 

Terselesaikann

ya administrasi 
kemahasiswaa

n tepat waktu : 

      

            1. SK PA semester 2   

            
2. SK 
Wisudawan 

kali/thn 1   

            

3. SK MPM, 

BEM dan 
IKM, UKM 

kali/thn 1   

            

4. SK 

Sipenmaru 

PMDP dan 
UTUL 

kali thn 2   

            
5. SK 

Semesteran 
semester 2   

            

6. SK 

Penetapan 

Mhs Baru 

kali/thn 1   

            7. SK PPS kali/thn  1   

            8. SK LDK kali/thn 1   

            9. SK SBH kali/thn 1   

            
10. Sk Mhs 

gakin 
semester 2   



            

11.  Laporan 
Kegiatan rutin 

kemahasiswaa

n 

laporan 5   

            
12. Verifikasi 

Alumni 
jurusan 6   

            

13. Registrasi 
Mhs Baru dan 

pembuatan 

KTM  

jurusan 6   

            

Penyediaan 
Sarana dan 

prasarana 

Penunjang 
kegiatan 

kemahasiswaan 

Mengusulkan 
penambahan 

sarana prasarana  

Tersedianya  
sarana 

prasarana 

meliputi 

      

            1.Kamera unit 1 
Kemah

asiswaa
n  

            2.AC unit 1 BEM 

            3.Komputer  unit 1 
Kemah

asiswaa

n 

            
4Printer 

berwarna 
unit 2 

kemaha

siswaan 

dan 

BEM 

            

Penambahan 

SDM di urusan 

kemahasiswaan 

Mengusulkan 

penambahan staf 
di urusan 

kemahasiswaan 

Tersedianya 
SDM (staf) di 

Urusan 

Kemahasiswaa

n 

orang 1 

1 

orang 
pensiu

n TMT 

1 

Januar
i 2021 



            

Rapat bersama  

dengan Pengurus 

MPM, BEM dan 
Kordinator 

Kemahasiswaan 

Jurusan 

Melaksanakan 

rapat setiap 3 
bulan 

sekali/triwulan  

Terlaksananya 
rapat dgn 

pengurus 

MPM, BEM 

dan Kordinator 
Kemahasiswaa

n Jurusan 

kali/th 4   

            

Pemeliharaan 

kesehatan 
mahasiswa 

Membentuk Pos 
Pelayanan 

kesehatan 

mahasiswa  

Terwujudnya 
Pos Pelayanan 

kesehatan 

mahasiswa  

unit 1   

            

Forum 

Komunikasi 
Mahasiswa 

Forum 

komunikasi 

mahasiswa 

Tingkat 
Poltekkes/ 

Politeknik Se-

Indonesia 

Terlaksananya 

kegiatan forum 

komunikasi 
mahasiswa 

tingkat 

Poltekkes/Polit
eknik Se-

Indonesia 

kegiatan 2   

            

Survey 

Kepuasaan 

Mahasiswa 

Survei 

kepuasaan 
terhadap layanan 

kemahasiswaan 

Terlaksananya 

survei 
kepuasaan 

terhadap 

layanan 
kemahasiswaa

n 

kegiatan 1   

            

pengembangan 

karakter 

mahasiswa 
menuju budaya 

Hospitality 

Workshop/ 

pelatihan bagi 
organisasi 

kemahasiswaan 

dalam 
pengambangan 

karakter menuju 

Budaya 
Hospitality 

Terlaksananya 

Workshop/ 
pelatihan bagi 

organisasi 

kemahasiswaa
n dalam 

pengambangan 

karakter 
menuju 

kegiatan 1   



Budaya 
Hospitality 

            
Seminar 

internasional 

Seminar 

internasional 

sesuai dengan 

issue yang akan 
datang 

Terlaksananya 

Seminar 
internasional 

sesuai dengan 

issue yang 

akan datang 

kegiatan 1   

            Workshop  

Workshop 

Kerjasama 

pertukaran dosen 

dan mahasiswa 
dengan 

perguruan tinggi 

di luar negeri 

Terlaksananya 

Workshop 

Kerjasama 
pertukaran 

dosen dan 

mahasiswa 

dengan 
perguruan 

tinggi di luar 

negeri 

kegiatan 1   

2 

Menyelenggarakan 
penelitian yang 

berkualitas 

terintegrasi dengan 
link & Match 

program 

Menghasilkan 

karya penelitian 

yang berkualitas 

sesuai dengan 
center of excellent, 

terintegrasi dengan 

program link and 
match dan 

terpublikasi 

meningkatnya 

kualitas 

kreatifitas 

mahasiswa 
dalam bidang 

penelitian 

ilmiah yang 
terintegrasi dan 

terpublikasi 

terciptanya 

wadah yang 
berfungsi 

untuk ajang 

menunjukkan 
kualitas hasil 

penelitian 

mahasiswa 

1 

Peningkatan 

kreatifitas 
mahasiswa 

dalam bidang 

penelitian ilmiah 

Lomba Karya 
ilmiah 

mahasiswa 

terlaksananya 

kegiatan 
lomba karya 

ilmiah 

mahasiswa 

kegiatan 1   



3 

Menyelenggarakan 
pengabdian 

masyarakat 

berbasis research 

dan kebutuhan 
masyarakat 

Menghasilkan 

pengabdian 

masyarakat 
berbasis riset dan 

wilayah 

Terlaksananya 

pengabdian 

masyarakat 

oleh 
mahasiswa 

berbasis riset 

dan wilayah 

Terlaksananya 

pengabdian 

masyarakat 

oleh 
mahasiswa 

berbasis riset 

dan wilayah 

2 
Pengabdian 

Mahasiswa 

Melaksanakan 
pengabdian 

masyarakat  

seperti bakti 

sosial, donor 
darah, 

penyuluhan dan 

pelayanan 
kesehatan 

Terlaksananya 

pengabmas 

mahasiswa 
kepada 

masyarakat  

kegiatan 2   

4 

mengembangkan 

kerjasama dan 
usaha untuk 

pengembangan 

institusi 

Meningkatkan 

mutu jejaring kerja 

sama, lembaga 
mitra usaha dan 

bursa kerja 

nasional maupun 
internasional 

Meningkatnya 

kualitas dan 

daya saing 
lulusan 

Persentase 

penyerapan 
lulusan di 

pasar kerja ( 

<6 bln) 

89% Tracer Study 

Monitoring 

pelaksanaan 
tracer study di 

masing-masing  

jurusan  

Terlaksananya 

tracer study di 

masing-
masing jurusan  

kegiatan 6   

            

Pengembangan 
kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

kewirausahaan 
sesuai 

kompetensi 

Workshop 

pengembangan 
kemampuan 

mahasiswa 

dalam 

kewirausahaan/ 
enterpreneur 

sesuai 

kompetensi 

Terlaksananya 

Workshop 
pengembangan 

kemampuan 

mahasiswa 

dalam 
kewirausahaan 

sesuai 

kompetensi 

kegiatan 1   



            

Peningkatan 

peran alumni 
dalam 

menyediakan 

lapangan kerja 

bagi lulusan 

Workshop 

pemberdayaan 
alumni dalam 

menunjang 

akreditasi 

institusi 

Terlaksananya 
Workshop 

pemberdayaan 

alumni dalam 

menunjang 
akreditasi 

institusi 

kegiatan 1   
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Menghasilkan perawat vokasional yang berkualitas, unggul dalam keperawatan komplementer yang menunjang Kesehatan 
Pariwisata tahun 2030 

 
Misi    :  

         
1 

Menyelenggarakan pendidikan diploma III dan pengajaran dengan keunggulan keperawatan 
komplementer untuk menunjang kesehatan pariwisata 

   2 Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas terintegrasi dengan link & match dan menunjang unggulan prodi 

 3 Mmenyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis research dan kebutuhan masyarakat 

4 Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan unggulan prodi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           



 Misi Tujuan 

SASARAN 

Program 

KEGIATAN 

Ketera
ngan Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(target) 

Uraian 
Indikator 
Capaian 

Satua
n 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(target) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 
Menyelengg
arakan 
pendidikan 
diploma III 
dan 
pengajaran 
dengan 
keunggulan 
keperawatan 
komplement
er untuk 
menunjang 
kesehatan 
pariwisata 
2030 

1. 
Mewujudkan 
proses 
belajar 
mengajar 
yang 
berkualitas 

1. 
Diperolehnya 
calon 
mahasiswa 
baru melalui 
Seleksi 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 
(Sipenmaru) 
sesuai daya 
tampung 

Menerima 
mahasiswa 
baru Program 
D III  
Keperawatan 
Reguler  2 
kelas 

80 orang Menyelengga
rakan 
penerimaan 
mahasiswa 
baru sesuai 
pedoman  

Penerimaa
n  
Mahasisw
a baru 
Program 
DIII 
Reguler 
sesuai 
dengan 
Juknis 
Sipenmaru 
2021 

Terselesai
kan 
penerimaa
n  
mahasiswa 
baru 
Program 
DIII reguler 
sebanyak 
1 kelas,  
sesuai 
dengan 
Juknis 
Sipenmaru 
2021 

orang  80   

      ratio jumlah 
yang diterima 
dengan 
jumlah 
pelamar 

1 : 3 Promosi ke 
SMA/SMK 
(institusi asal 
mahasiswa) 

melakukan 
promosi 
Prodi D III 
Keperawat
an ke 
SMA/SMK 
se Bali 

ratio 
jumlah 
yang 
diterima 
dengan 
jumlah 
pelamar 

orang  1:3   



    2.Terselengg
aranya  
kualitas 
proses 
belajar 
mengajar 
dengan baik  

tersedianya 
silabus /RPS 
setiap mata 
kuliah 

100% penyusunan 
silabus / RPS 
oleh masing-
masing PJMK 

penyusuna
n Silabus/ 
RPS oleh 
masing-
masing 
PJMK 

Silabus/RP
S 

% 100   

      tersedianya 
SAP/RPP, 
kontrak 
perkuliahan  

100% penysunaan 
SAP/RPP, 
kontrak 
perkuliahan  

penysunaa
n 
SAP/RPP, 
kontrak 
perkuliaha
n  

SAP/RPP, 
kontrak 
perkuliaha
n  

% 100   

    3. 
Tersedianya 
bahan ajar 

tersedianya 
bahan ajar 
dalam bentuk 
buku/diktat/m
odul mata 
kuliah  

100% penyusunan 
bahan ajar 
dalam bentuk 
buku/diktat/m
odul mata 
kuliah  

penyusuna
n bahan 
ajar dalam 
bentuk 
buku/diktat
/modul 
mata 
kuliah  

Buku/diktat
/modul 
mata 
kuliah  

% 100   

      tersedianya 
modul 
praktikum 
masing-
masing mata 
kuliah yang 
ada 
pembelajaran 
praktik 

100% penyusunan 
modul 
praktikum 

penyusuna
n modul 
praktikum 

modul 
praktikum 

% 100   



    4. 
Terlaksanany
a PBM yang 
efektif 

Tercapinya 
waktu 
pelaksanaan 
PBM 
persemester 
sesuai 
standar 

640 jam melaksanaka
n  PBM 
persemester 
sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

melaksana
kan  PBM 
persemest
er sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

waktu 
pelaksana
an PBM 
persemest
er 

jam 640   

      Implementasi 
pembelajaran 
berbasis e-
learning 

5 Mata 
Kuliah 

Melaksanaka
n 
pembelajaran 
berbasis e-
learning 

Melaksana
kan 
pembelajar
an 
berbasis e-
learning 

Implement
asi 
pembelajar
an 
bebrbasis 
e-learning 

M.A. 
Per 
semest
er 

1 MK   

      implementasi 
kalender 
akademik 

100% melaksanaka
n  PBM 
persemester 
sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

melaksana
kan  PBM 
persemest
er sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

implement
asi 
kalender 
akademik 

% 100   

      rasio dosen 
dan 
mahasiswa 

1 : 22 mengembang
kan tenaga 
pendidik 
sesuai 
kebutuhan 

mengemb
angkan 
tenaga 
pendidik 
sesuai 
kebutuhan 

rasio 
dosen dan 
mahasiswa 

orang  1:22 menin
gkatka
n 
jumlah 
mahasi
swa 

      Rasio 
intruktur dan 
mahasiswa 

1 : 10 mengembang
kan intruktur 
sesuai 
kebutuhan 

mengemb
angkan 
tenaga 
sebagai 
intruktur 
sesuai 
kebutuhan 

Rasio 
intruktur 
dan 
mahasiswa 

orang  1:10   



    5. 
Terselenggar
anya 
pembelajaran 
inter 
profesional 
education 
(IPE) 

Terlaksanany
a KKN 
berbasis IPE 

1 keg/tahun Melaksanaka
n kegiatan 
KKN berbasis 
IPE  

Melaksana
kan 
kegiatan 
KKN 
berbasis 
IPE 
dengan 
melibatkan 
seluruh 
jurusan 

Implement
asi KKN 
berbasis 
IPE 

keg 1 kali   

    6. 
Terselenggar
anya 
monitoring 
Evaluasi 
pembalajaran 

pencapaian 
materi kuliah 
yang sesuai 
dengan 
silabus/ RPS, 
SAP/RPP  
dan kontrak 
perkuliahan 

100% monitoring 
kesesuaian 
materi kuliah 
dengan 
silabus/RPS, 
SAP/RPP 
dan konrtrak 
perkuliahan 

monitoring 
kesesuaia
n materi 
kuliah 
dengan 
silabus/RP
S, 
SAP/RPP 
dan 
konrtrak 
perkuliaha
n 

capaian 
materi 
kuliah 
yang 
sesuai 
dengan 
silabus/RP
S, 
SAP/RPP  
dan 
kontrak 
perkuliaha
n 

% 100   

      kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 

95% monitoring 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 

monitoring 
kehadiran 
mahasisw
a dalam 
perkuliaha
n 

kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliaha
n 

% 95   

      kehadiran 
dosen dalam 
perkuliahan 

100% monitoring 
kehadiran 
dosen dalam 
perkuliahan 

monitoring 
kehadiran 
dosen 
dalam 

kehadiran 
dosen 
dalam 
perkuliaha

% 100   



perkuliaha
n 

n 

    7. 
Terselenggar
anya evaluasi 
pembelajaran 
sesuai 
standar 

tersedianya 
kisi-kisi soal 
untuk setiap 
mata kuliah 

100% penyusunan 
kisi-kisi soal 

penyusuna
n kisi-kisi 
soal 

kisi-kisi 
soal 

% 100   

      dilakukannya 
analisis soal 
untuk mata 
kuliah 
keahlian 

100% analisis soal analisis 
soal 

analisis 
soal 

% 100   

      pelaksanaan 
evaluasi 
belajar setiap 
mata kuliah 

4 kali melaksanaka
n  evaluasi 
masing-
masing mata 
kuliah 

melaksana
kan  
evaluasi 
masing-
masing 
mata 
kuliah 

pelaksana
an 
evaluasi 
masing-
masing 
mata 
kuliah (uts, 
uas,ujian 
lab, ujian 
praktik dan 
responsi/s
eminar) 

Kali 4   

      Jumlah 
mahasiswa 
dengan IP 

semester ≥ 
3,25 

90% melaksanaka
n 
pembelajaran 
tuntas 

melaksana
kan 
pembelajar
an tuntas 

Persentas
e 
mahasiswa 
dengan 
IPK 

semester ≥ 

% 90   



3,25 

    8.Terselengg
aranya  
layanan 
kepada 
mahasiswa 
sesuai 
standar 

pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

100% menyelengga
rakan 
pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

mengoptim
alkan 
pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

% 96   

      kunjungan 
rata-rata 
mahasiswa 
ke 
perpustakaan 
per tahun 

3000 menyelengga
rakan 
layanan 
perpustakaan 
sesuai 
standar  

mengoptim
alkan 
layanan 
perpustaka
an  

kunjungan 
rata-rata 
mahasiswa 
ke 
perpustaka
an per 
tahun 

kunjun
g an 

3000 Jurusa
n 

      Mahasiswa 
yang 
mendapat 
layanan 
Bimbingan 
Akademik 
(PA) 

8 kali Menyelengga
rakan 
Layanan PA 

Mengoptim
alkan 
layanan 
PA oleh 
dosen 

frekuensi 
layanan  
PA untuk 
setiap 
mahasiswa 

kali 8   

      Mahasiswa 
mendapat 
layanan 
pembinaan 
soft skill 

2 kali/tahun Menyelengga
rakan 
kegiatan 
untuk 
mengembang
kan soft skill 

Melibatkan 
IKM dan 
mahasisw
a 
mengikuti 
kegiatan 
SBH, 

Seluruh 
mahasiswa 
mengikuti 
kegiatan 
SBH, 
QRCR dan 
NOS 

keg 2   



QRCR, 
NOS 

      Mahasiswa 
mendapat 
layanan 
Bimbingan 
dan 
Konseling 

1 
kali/maahsis
wa 
bermasalah 

Menyelengga
rakan 
layanan 
Bimbingan 
dan 
Konseling 
pada 
mahasiswa 
bermasalah 

Menyiapka
n sarana 
dan 
prasarana 
layanan 
Bimbingan 
Konseling 

Terlaksana
nya 
layanan 
bimbingan 
dan 
konseling 
pada 
mahasiswa 
bermaslah 

kali 1/mahasiswa 
bermasalah 

  

      beasiswa 
mahasiswa 

2 jenis mengajukan 
usulan 
beasiswa 
mahasiswa 

mengajuka
n usulan 
beasiswa 
mahasisw
a 

Mahasiswa 
yang 
mendapatk
an 
beasiswa 
gakin dan 
berprestasi 

Jenis  2   

      tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajaran 

80% tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajaran 

tingkat 
kepuasan 
mahasisw
a terhadap 
proses 
pembelajar
an 

prosentase 
tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajar
an yang 
baik 

% 80   



      tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
yang 
dilakukan 
setiap 
semester 

80% mengoptimal
kan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kepada 
mahasiswa 

mengoptim
alkan 
pelayanan 
administra
si 
akademik 
kepada 
mahasisw
a 

prosentase 
tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
pelayanan 
administra
si 
akademik 
yang 
dilakukan 
setiap 
semester 

% 80   

      Terdorongny
a prestasi 
mahasiswa di 
tingkat:                                                               
lokal dan       
nasional                           

  Mengikutsert
akan 
mahasiswa 
dalam 
berbagai 
kegiatan 
ekstrakurikule
r sesuai 
minat dan 
bakat serta 
ilmiah 

Melakukan 
pembinaan 
secara 
intesif 

Terbinanya 
Calon 
Mahasiswa 
teladan di 
tingkat 
lokal dan  
nasional 

      

      - Tk Lokal 3 orang     - Tk Lokal persen 100   

      - Tk Nasional 2 orang     - Tk 
Nasional 

persen 100   

      -  
internasional 

1 orang 

    

Tk..interna
sional 

persen 100   



      Membina dan 
mendorong 
mahasiswa 
professional  
di bidang 
olahraga, 
kesenian, 
kerohanian, 
kegiatan 
Saka Bhakti 
Husada 
(SBH),dan 
nerspreneurs
hip  dalam 
rangka 
mencapai 
satuan kredit 
partisipasi 

6 jenis 
kegiatan 
(sesuai 

panduan 
SKPI) 

Kegiatan 
ekstra 
kurikuler 
mahasiswa 
(olahraga, 
kesenian, 
kerohanian, 
Saka Bhakti 
Husada/SBH, 
keperawatan 
komplemente
r, 
nerspreneurs
hip )  

Kegiatan 
Kepramuk
aan (Saka 
Bhakti 
Husada), 
Seminar 
Keperawat
an, 
keperawat
an 
kompleme
nter,vNers
preneurshi
p, 
Kegiatan 
Bina 
Mental 
IKM, 
Kegiatan 
Dasipena,  

Terlaksana 
Kegiatan 
Kepramuk
aan (Saka 
Bhakti 
Husada), 
Seminar 
Keperawat
an, 
keperawat
an 
kompleme
nter, 
Nersprene
urship 
Kegiatan 
Bina 
Mental 
IKM, 
Kegiatan 
Dasipena 
untuk 
mencapai 
satuan 
kredit 
partisipasi 

Jenis 
keg 

6   

  2. 
Terciptanya 
suasana 
PBM yang 
efektif 

1. Sarana 
pembelajaran 
di 
laboratorium 

persentase 
sarana 
pembelajaran 
di 
laboratorium  

85% mengusulkan 
pengadaan 
sarana 
pembelajaran 
laboratorium 

mengusulk
an 
pengadaa
n sarana 
pembelajar
an 
laboratoriu

persentase 
sarana 
pembelajar
an di 
laboratoriu
m  

% 85% Jurusa
n 



m 

    2. 
Penambahan 
buku 
perpustakaan 
terbitan 5 
tahun terakhir 

jumlah 
penambahan 
buku 
perpustakaan 
dalam 1 
tahun terbitan 
5 tahun 
terakhir 

100 mengusulkan 
penambahan 
buku 
perpustakaan 
dalam 1 
tahun terbitan 
5 tahun 
terakhir 

mengusulk
an 
penambah
an buku 
perpustaka
an dalam 1 
tahun 
terbitan 5 
tahun 
terakhir 

jumlah 
penambah
an buku 
perpustaka
an dalam 1 
tahun 
terbitan 5 
tahun 
terakhir 

buku 100 Jurusa
n 

    3. 
Terjaminnya 
PDPT di 
semua Prodi 
Jurusan 

Meningkatka
n 
dokumentasi 
data Prodi 
pada PDPT 

2 kali/tahun Mendorong 
kelengkapan 
data pada 
PDPT 

Melengkap
i data pada 
PDPT  

Data yang 
terupload 
PDPT di 
Prodi 
Keperawat
an  selalu 
up to date 

kali/ 
tahun  

2   

    4. 
Terselenggar
anya 
pelayanan 
administrasi 
evaluasi 
pendidikan  

Meningkatka
n pelayanan 
administrasi 
evaluasi  
pendidikan  

80% Mendorong 
pengadaan 
software KHS 

Pengadaa
n software 
KHS  

KHS 
mahasiswa 
mengguna
kan format 
sesuai 
software 
yang 
digunakan 

persen 80   



    5.Tersediany
a prasarana 
pendidikan 
yang 
memadai 

Tersedianya 
ruang kelas, 
ruang lab, 
ruang 
perpustakaan
, ruang 
dosen, ruang 
administrasi, 
ruang IT, 
ruang IKM, 
ruang lab 
bahasa yang 
aman dan 
nyaman 

1 paket Pengadaan  
fasilitas AC, 
Komputer, 
printer, lemari 
penyimpanan 
dokumen dan 
kursi belajar  

Mengemb
angkan 
suasana 
belajar & 
bekerja 
yang aman 
dan 
nyaman 

Pengadaa
n  fasilitas 
AC, 
Komputer, 
printer, 
lemari 
penyimpan
an 
dokumen 
dan kursi 
belajar  

unit                                              1 Jurusa
n 

      Terpeliharany
a ruangan 
kelas dan 
perpustakaan 
yang aman, 
nyaman dan 
kondusif. 

1 
kegiatan/pa
ket 

Perbaikan 
atap di atas 
ruang 
perpustakaan 
dan kelas 
(Gedung B) 

Mendukun
g 
tersediany
a ruangan 
aktifitas 
belajar 
yang 
kondusif 

Pengadaa
n upaya 
perbaikan/
pemelihara
an ruang 
perpustaka
an dan 
kelas. 

keg/pa
ket 

1 Jurusa
n 

      Tersedianya 
sarana 
olahraga 

2 paket Pengadaan 
dan 
pemeliharaan  
sarana 
olahraga 

Mengadak
an sarana 
olahraga(T
enis meja) 

Terdapat 
sarana 
olahraga 
yang layak 

paket 2 Jurusa
n 



      Tersedia alat 
dan bahan 
lab sesuai 
ratio (1: 8) 
serta 
penambahan 
alat-alat lab 

1 paket Mengusulkan 
ke direktur 
pengadaan 
alat (tempat 

tidur, 
phantoom), 
set alat lab 
dan bahan 

lab  

Menyediak
an alat & 

bahan 
sesuai 

ratio (1 : 8) 

Pengadaa
n alat : 

unit 5 Jurusan 

  3. 
Terwujudnya  
layanan 
unggulan 
keperawatan 
komplemente
r yang 
menunjang 
kesehatan 
pariwisata  
yang mampu 
diterapkan 
oleh 
mahasiswa 

1. 
Terwujudnya 
kegiatan 
praktek 
keperawatan 
di Pantai 
Kuta 

Terlaksanany
a praktek di 
Pantai Kuta 
dengan 
bekerja sama 
dengan Dinas 
Priwisata 
Badung 

1 keg Melaksanaka
n prosedur 
praktek 
dengan 
melibatkan 
Dinas 
Pariwisata 
Badung 

Melaksana
kan proses 
persiapan 
dan 
praktek di 
Pantai 
Kuta 

Terselengg
arakan 
praktek  

keg 1    

    2. 
Terwujudnya 
praktek 
mahasiswa 
pada pasien 
asing 

Terlaksanany
a praktek 
mahasiswa 
pada layanan 
pasien asing 

1 keg Melaksanaka
n praktek 
keperawatan  
mahasiswa 
pada  
layanan 
pasien asing 

Melaksana
kan 
prosedur 
praktek 
pada 
layanan 
pasien 
asing 

Terselengg
aranya 
praktek 
mahasiswa 
pada 
layanan 
pasien 
asing 
dengan 
melibatkan 

Keg 1   



RS dan 
Klinik 
Internasion
al 

      menyelengga
rakan 
pelayanan 
keperawatan 
komplemente
r 

1 
kegiatan/th 

Pelayanan 
keperawatan 
komplemente
r 

Pelayanan 
keperawat
an 
kompleme
nter 

Pelayanan 
keperawat
an 
kompleme
nter 

kegiata
n/th 

1   

    

  Mahasiswa 
mampu 
berbahasa 
Inggris 
dengan 
memiliki  
sertifikat 
IELTS 
dengan nilai 
5 

100%  
Mengembang
kan 
kerjasama 
dengan 
lembaga 
kursus bhs 
Inggris 

 
Mengemb
angkan 
kerjasama 
dengan 
lembaga 
kursus bhs 
Inggris 

 
prosentase 
mahasiswa 
memiliki 
sertifikat 
IELTS 
dengan 
nilai 5 

persen  100 Jurusa
n 

    

  Mahasiswa 
mampu 
berkomunika
si dengan 2 
bahasa Asing 

75% Menerapkan 
komunikasi 
dengan tamu 
asing dalam  
kegiatan 
komunitas 
pantai  

Mahasisw
a 
menerapk
an 
komunikas
i dengan 
tamu asing 
di kegiatan 
komunitas 
pantai  

Mahasiswa 
menerapka
n 
komunikasi 
dgn tamu 
asing 
mengguna
kan 
bahasa 
jepang dan 
inggris  

persen  75   



  

4. 
Peningkatan 
pendayaguna
an sarana 
dan 
prasarana 

1. 
Tercapainya 
peningkatan 
pendayaguna
an sarana 
pendidikan 
untuk 
mahasiswa di 
institusi  

Terlaksanany
a 
pendayaguna
an sarana lab 
komputer, lab 
bahasa dan 
perpustakaan 
bagi 
mahasiswa di 
institusi. 

1 paket Pendayaguna
an sarana 
pendidikan 
untuk 
pelayanan 
kepada 
mahasiswa 
institusi. 

Meningkat 
pendayagu
naan lab 
komputer, 
lab bahasa 
dan 
perpustaka
an 

meningkat
nya jumlah 
kunjungan 
mahasiswa 
lain ke lab 
komputer, 
lab bahasa 
dan 
perpustaka
an 

paket 1   

  5.  
Mewujudkan 
SDM 
pendidik  &  
kependidikan  
yang  
professional 

1. 
Terlaksanany
a 
Penyelenggar
aan pelatihan 
dan 
workshop  
DIII 

1 kegiatan  workshop 
peninjauan 
kurikulum 

Menyelengga
rakan 
workshop 
peninjauan 
kurikulum 

terselengg
aranya 
workshop 
peninjauan 
kurikulum 

kegiatan 1     

      1 kegiatan Workshop 
penguatan 
keperawata
n 
komplement
er 

menyelengga
rakan 
workshop  

terselengg
aranya 
workshop  

kegiatan 1 100%   

      1 kegiatan  workshop 
Pembelajar
an Klinik 
untuk 
institusi 
pelayanan 
berstandar 
Internasiona

menyelengga
rakan 
workshop  

terselengg
aranya 
workshop  

kegiatan 1 100%   



l 

      1 kegiatan Pelatihan 
bahasa 
Inggris 
untuk  
dosen dan 
tenaga 
kependidka
n  dengan 
target skor 
tolf 450 

menyelengga
rkan 
pelatihan 
bahasa 
Inggris 

terselengg
aranya 
pelatihan 
bahasa 
Inggris 

kegiatan 1 1   

      dosen 
berprestasi 

1 orang pembinaan 
dosen 
berprestasi 
tingkat 
nasional 

mengusulk
an 
pembinaan 
dosen 
berprestasi 

dosen 
berprestasi 
tingkat 
nasional 

orang  1   

    2. 
Terlaksanany
a 
pemberdayaa
n dosen 
sebagai  nara 
sumber pada 
instansi lain 

Terkirimnya 
Dosen  
sebagai  nara 
sumber di 
institusi lain 

2 orang 
/tahun 

dosen 
sebagai 
narasumber 
sesuai bidang 
keahliannya 

dosen 
sebagai 
narasumb
er sesuai 
bidang 
keahlianny
a 

terjadwaln
ya 
kegiatan 
dosen 
sebagai 
narasumbe
r di institusi 
lain 

orang 
/tahun  

2   



    3. terkirimnya 
dosen untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/se
minar   

terkirimnya 
dosen untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/se
minar   

10 orang/th mengirim 
dosen untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/se
minar   

mengirim 
dosen 
untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/
seminar   

terkirimnya 
dosen 
untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/
seminar   

orang/t
h 

10   

    4. Kehadiran 
tenaga 
pendidik 
pada jam 
kerja per 
semester 

persentase 
kehadiran 
dosen tetap 
pada jam 
kerja per 
semester 

100% memotivasi 
dosen untuk 
disiplin 

memotivas
i dosen 
untuk 
disiplin 

persentase 
kehadiran 
dosen 
tetap pada 
jam kerja 
per 
semester 

% 100   

    5. Kehadiran 
tenaga 
kependidikan 
pada jam 
kerja per 
semester 

persentase 
kehadiran 
tenaga 
kependidikan 
pada jam 
kerja per 
semester 

100% memotivasi 
tenaga 
kependidikan 
untuk disiplin 

memotivas
i 
kependidik
an untuk 
disiplin 

persentase 
kehadiran 
tenaga 
kependidik
an tetap 
pada jam 
kerja per 
semester 

% 100   

  6. 
Mewujudkan 
ketersediaan 
instruktur 
laboratorium 
yang  
profesional  

Tersedianya 
petugas lab 
yang 
profesional  

Mendapatkan 
Instruktur 
laboratorium 
dengan 
pendidikan 
minimal DIII 
Keperawatan 

2 orang Pengadaan  
instruktur lab 

mengusulk
an tenaga 
instruktur 
lab 

instruktur 
lab 
terpenuhi 

orang  2   



  7. 
Terwujudnya 
lulusan yang 
mandiri 
dalam 
menciptakan 
lapangan 
kerja 

1. 
Tercapainya 
kelulusan uji 
kompetensi 

Tercapainya 
kelulusan 
mahasiswa 
pada uji 
kompetensi 

95% Melaksanaka
n rangkaian 
persiapan uji 
kompetensi 

Menyiapka
n soal 
dalam 
bentuk 
pignet 

Prosentas
e 
mahasiswa 
yang lulus 
mengikuti 
uji 
kompetens
i 

% 95   

      Jumlah 
lulusan tepat 
waktu 

95% melaksanaka
n 
pembelajaran 
tuntas 

melaksana
kan 
pembelajar
an tuntas 

Persentas
e 
mahasiswa 
lulus tepat 
waktu 

% 95   

    2. 
Meningkatka
n penyerapan 
lulusan di 
pasar kerja 

Institusi 
pengguna 
lulusan yang 
mendapat 
informasi 
tentang 
lulusan yang 
dihasilkan 

100 % Menyelengga
rakan 
promosi 
lulusan yang 
dihasilkan 
kepada 
institusi 
pengguna 
lulusan 

Melaksana
kan 
promosi 
lulusan ke 
institusi 
pengguna 
lulusan 

Institusi 
pengguna 
lulusan 
yang 
mendapat 
informasi 
lulusan 

institus
i 

15 Jurusa
n 

      Menyelengga
ra kan 
Wadah untuk 
memasarkan 
lulusan 

1 keg Menyelengga
rakan Bursa 
Kerja Khusus 

Melaksana
kan Bursa 
Kerja 
Khusus 

tersediany
a Bursa 
Kerja 
Khusus 

keg 1 Jurusa
n 

      Menyelengga
ra  kan 
pelacakan 
lulusan  

1 keg Melaksanaka
n pelacakan 
lulusan 

Melaksana
kan 
pelacakan 
lulusan 

Terdapat 
hasil 
pelacakan 
lulusan 

keg 1 Jurusa
n 



      Terserapnya 
lulusan yang 
memperoleh 
pekerjaan 
dengan masa 
tunggu <6 
bulan 

100% melaksanaka
n tracer studi 
tentang 
penyerapan 
lulusan  

melaksana
kan tracer 
studi 
penyerapa
n lulusan 

lulusan 
yang 
memperole
h 
pekerjaan 
dengan 
masa 
tunggu <6 
bulan  

% 100 Jurusa
n 

2. 
Menyelengg
arakan 
penelitian 
yang 
berkualitas 
terintegrasi 
dengan link 
& macth dan 
menunjang 
unggulan 
prodi   

1. 
Terlaksanany
a penelitian 

jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
oleh dosen 
dalam 1 
tahun 

5 Memotivasi 
dosen untuk 
melakukan 
penelitian 
sesuai 
dengan 
bidang 
keahliannya 

Memotivas
i dosen 
untuk 
melakukan 
penelitian 
sesuai 
dengan 
bidang 
keahlianny
a 

jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
oleh dosen 
dalam 1 
tahun 

judul 5   

    2. 
Terlaksanany
a penelitian 
yang 
menunjang 
visi dan misi 

Terlaksanany
a penelitian 
yang 
menunjang 
Visi dan Misi  

60% dari 
jumlah 

penelitian 
dosen 

Penelitian 
yang 
bertemakan 
Keperawatan 
gawat 
darurat, 
bencana dan 
Pariwisata 
berazaskan 
budaya 

Penelitian 
yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

Penelitian 
yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

% 60   



    3. 
Terlaksanany
a penelitian 
yang 
terintegrasi 
link & macth 

Terlaksanany
a penelitian 
yang 
menunjang 
Visi dan Misi  

30% dari 
jumlah 

penelitian 
dosen 

Penelitian 
yang 
bertemakan 
Keperawatan 
gawat 
darurat, 
bencana dan 
Pariwisata 
berazaskan 
budaya 

Penelitian 
yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

Penelitian 
yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

% 30   

  

  

4. 
Terlaksanany
a publikasi 
hasil  
penelitian  

persentase 
hasil 
penelitian 
yang 
dipublikasika
n  

100% mewajibkan 
semua  hasil 
penelitian 
untuk 
dipublikasika
n  

mewajibka
n semua  
hasil 
penelitian 
untuk 
dipublikasi
kan 
nasional 
dan atau 
internasion
al 

persentase 
hasil 
penelitian 
yang 
dipublikasi
kan  baik 
nasional 
dan atau 
internasion
al 

% 100   

3. 
Menyelengg
arakan 
pengabdian 
masyarakat 
berbasis 
research dan 
kebutuhan 
masyarakat 

  

1.Terlaksana
nya kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
wilayah 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
pertahun 

2 mewajibkan 
kepada 
kelompok 
dosen untuk 
melakukan 
pengabdian 
masyarakat 
sesuai 
kebutuhan 
wilayah 

mewajibka
n kepada 
kelompok 
dosen 
untuk 
melakukan 
pengabdia
n 
masyaraka
t sesuai 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdia
n 
masyaraka
t pertahun 

kegiata
n 

2   



dengan 
kebutuhan 
wilayah 

  

 

2.Terlaksana
nya kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis riset 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
pertahun 

2 mewajibkan 
kepada 
kelompok 
dosen untuk 
melakukan 
pengabdian 
masyarakat 
sesuai 
dengan hasil 
penelitian 

mewajibka
n kepada 
kelompok 
dosen 
untuk 
melakukan 
pengabdia
n 
masyaraka
t sesuai 
dengan 
hasil 
penelitian 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdia
n 
masyaraka
t pertahun 

kegiata
n 

3   

      Terlaksanany
a pengabdian 
masyarakat  
yang 
menunjang 
Visi dan Misi  

50% dari 
jumlah 
pengabdian 
masyarakat 
oleh dosen 

Pengabdian 
masyarakat  
yang 
bertemakan 
Keperawatan 
komplemente
r yang 
menunjang 
kesehatan 
pariwisata 

memotivas
i dosen 
untuk 
mengdaka
n 
pengabdia
n 
masyaraka
t yang 
bertemaka
n 

Pengabdia
n 
masyaraka
t  yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an 
kompleme
nter untuk 
menunjang 

kegiata
n 

50% dari jumlah 
pengabdian 
masyarakat oleh 
dosen 

  



kompleme
nter 

kesehatan 
pariwisata 

      Terlaksanany
a 
Penyelenggar
aan seminar 
ilmiah untuk 
masyarakat 
umum  

1 kegiatan seminar 
ilmiah pada 
HUT Jurusan 

menyeleng
garakan 
seminar 
ilmiah  

terselengg
aranya 
seminar 
ilmiah 

kegiata
n 

1   

      terbentuknya 
desa binaan 
(pemberdaya
an 
keperawatan 
komplemente
r) 

1 kegiatan desa binaan 
desa 
pemberdayaa
n 
komplemente
r 

menyeleng
garakan 
pembinaan 
pemberda
yaan 
kompleme
nter 
secara 
bertahap 

terselengg
aranya 
desa 
binaan 
dengan 
pemberday
aan 
kompleme
nter secara 
bertahap 

kegiata
n 

1 

  

4. 
Mengemban
gan kerja 
sama dan 
usaha untuk 
menunjang 
unggulan 
prodi 

1. 
Meningkatka
n jumlah  
kerjasama 
dan 
kemitraan 
yang 
menunjang 

peningkatan 
kemitraan 

adanya 
peningkatan 
kerja sama 
dan 
kemitraan 

2 MOU mengadakan 
MOU 

mengadak
an MOU 

MOU 
kemitraan 

MOU 2 

  



unggulan 
komplemente
r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 

PRODI DIV/NERS  JURUSAN KEPERAWATAN POLTEKKES DENPASAR 

 
Visi     :   

         

 

Menghasilkan  Ners berkualitas, unggul dalam keperawatan bencana yang menunjang kesehatan pariwisata dan berdaya saing global  pada 
tahun 2030 

 
Misi    :  

         
1 

Menyelenggarakan pendidikan ners yang berkualitas dan unggul dalam keperawatan bencana yang 
menunjang kesehatan pariwisata 

   
2 

Mendorong peningkatan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang 
keperawatan   

     
3 

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan yang menunjang kesehatan 
pariwisata berbasis kemitraan  

   4 Menjalin kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           



 Misi Tujuan 

SASARAN 

Program 

KEGIATAN 

Ketera
ngan Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(target) 

Uraian 
Indikator 
Capaian 

Satua
n 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(target) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Menyelengg
arakan 
pendidikan 
ners yang 
berkualitas 
dan unggul 
dalam 
keperawata
n bencana 
yang 
menunjang 
kesehatan 
pariwisata 

1. Mewujudkan 
proses belajar 
mengajar yang 
berkualitas 

1. 
Diperolehnya 
calon 
mahasiswa 
baru yang 
berkualitas 
melalui 
Seleksi 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 
(Sipenmaru) 
sesuai daya 
tampung 

Diterima 
mahasiswa 
baru Program 
ners : 2 kelas  

161 orang                              Menyelengga
rakan 
penerimaan 
mahasiswa 
baru              
Prodi D-IV  
reguler  2 
kelas 

Penerimaa
n  
Mahasiswa 
baru 
Program 
DIV 
Reguler  
sesuai 
dengan 
Juknis 
Sipenmaru 
2021 

Diterimany
a 
mahasiswa 
baru 
Program 
reguler 
sebanyak 
1 kelas  
sesuai 
dengan 
Juknis 
Sipenmaru 
2021 

orang  161   

      rasio jumlah 
yang diterima 
dengan 
pelamar 

1:1 Promosi ke 
SMA/SMK 
(institusi asal 
mahasiswa) 

melakukan 
promosi 
Prodi D IV 
Keperawat
an ke 
SMA/SMK 
se Bali 

ratio 
jumlah 
yang 
diterima 
dengan 
jumlah 
pelamar 

orang  1:1   



    2. 
terselenggara
nya proses 
belajar 
mengajar 
dengan baik 

adanya 
review 
kurikulum 
secara 
periodik  

review 
kurikulum 
dilakukan 
setiap 2 
tahun sekali 

workshop 
review 
kurikulum 

review 
kurikulum 

kurikulum  frekue
nsi 

1   

      tersedianya 
RPS, RPP, 
Kontrak 
perkuliahan  
setiap mata 
kuliah 

100% penyusunan 
RPS, RPP, 
kontrak 
perkuliahan 
oleh masing-
masing PJMK 

penyusuna
n RPS, 
RPP, 
kontrak 
perkuliaha
n oleh 
masing-
masing 
PJMK 

RPS,RPP,
Kontrak 
perkuliaha
n 

% 100   

      tersedianya 
modul praktik 
profesi setiap 
mata kuliah 

100% penysunaan 
modul praktik 
profesi setiap 
mata kuliah 

penysunaa
n modul 
praktik 
profesi 
setiap 
mata 
kuliah 

Moul 
praktik 
profesi 

% 100   

    3. 
ketersediaan 
bahan ajar 

tersedianya 
standar 
asuhan 
keperawatan 
mata kuliah 
keahlian 

100% penyusunan 
standar 
asuhan 
keperawatan 
untuk mata 
kuliah 
keahlian 

penyusuna
n bahan 
ajar mata 
kuliah  

bahan ajar 
mata 
kuliah  

% 100   



    4. 
terlaksanany
a PBM yang 
efektif 

waktu 
pelaksanaan 
PBM 
persemester 

714 jam melaksanaka
n  PBM 
persemester 
sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

melaksana
kan  PBM 
persemest
er sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

waktu 
pelaksana
an PBM 
persemest
er 

jam 714   

      implementasi 
kalender 
akademik 

100% melaksanaka
n  PBM 
persemester 
sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

melaksana
kan  PBM 
persemest
er sesuai 
dengan 
kalender 
akademik 

implement
asi 
kalender 
akademik 

% 100   

      rasio dosen 
dan 
mahasiswa 

1:26 mengembang
kan tenaga 
pendidik 
sesuai 
kebutuhan 

mengemba
ngkan 
tenaga 
pendidik 
sesuai 
kebutuhan 

rasio 
dosen dan 
mahasiswa 

orang  1:26   

      Rasio 
intruktur dan 
mahasiswa 

1:10 mengembang
kan intruktur 
sesuai 
kebutuhan 

mengemba
ngkan 
intruktur 
sesuai 
kebutuhan 

Rasio 
intruktur 
dan 
mahasiswa 

orang  1:10   

      jumlah tatap 
muka 14 kali 
setiap mata 
kuliah 
dengan 
metoda 
kuliah 

100% monitoring 
perkuliahan 

monitoring 
terhadap 
jumlah 
tatap muka 
di kelas 

jumlah 
tatap muka 
di kelas 

% 100   



    5. 
terselenggara
nya 
monitoring 
pembalajaran 

pencapaian 
materi kuliah 
yang sesuai 
dengan RPS, 
RPP  dan 
kontrak 
perkuliahan 

100% monitoring 
kesesuaian 
materi kuliah 
dengan RPS, 
RPP dan 
konrtrak 
perkuliahan 

monitoring 
kesesuaia
n materi 
kuliah 
dengan 
RPS, RPP 
dan 
konrtrak 
perkuliaha
n 

capaian 
materi 
kuliah 
yang 
sesuai 
dengan 
RPS, RPP  
dan 
kontrak 
perkuliaha
n 

% 100   

      kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 

95% monitoring 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 

monitoring 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliaha
n 

kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliaha
n 

% 95   

      kehadiran 
mahasiswa 
dalam praktik 

100% monitoring 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 

monitoring 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliaha
n 

kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliaha
n 

% 100   

      kehadiran 
dosen dalam 
perkuliahan 

100% monitoring 
kehadiran 
dosen dalam 
perkuliahan 

monitoring 
kehadiran 
dosen 
dalam 
perkuliaha
n 

kehadiran 
dosen 
dalam 
perkuliaha
n 

% 100   



    6. 
Terselenggar
anya evaluasi 
pembelajaran 

tersedianya 
format 
penilaian 
ujian praktik 
untuk setiap 
mata kuliah 

100% penyusunan 
format 
penilaian 
ujian praktik 

penyusuna
n format 
penilaian 
ujian 
praktik 

format 
penilaian 
ujian 
praktik 

% 100   

      terlaksanany
a ujian untuk 
setiap mata 
kuliah 

100% ujian praktik ujian 
praktik 

ujian 
praktik 

% 100   

      pelaksanaan 
evaluai 
belajar setiap 
mata kuliah 

4 jenis 
evaluasi 
(Tugas,semi
nar, 
responsi, 
ujian 
praktik) 

melaksanaka
n  evaluasi  
masing-
masing mata 
kuliah 

melaksana
kan  
evaluasi 
masing-
masing 
mata 
kuliah 

pelaksana
an 
evaluasi 
masing-
masing 
mata 
kuliah 

jenis  4 jenis evaluasi 
(Tugas,seminar, 
responsi, ujian 
praktik) 

  

      prosesntase 
lulusan 

dengan IPK ≥ 
3,25 

100% melaksanaka
n 
pembelajaran 
tuntas 

melaksana
kan 
pembelajar
an tuntas 

prosesntas
e lulusan 
dengan 

IPK ≥ 3,25 

% 90   

    7. 
terselenggara
nya layanan 
kepada 
mahasiswa 

pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

100% mengoptimal
kan 
pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

mengoptim
alkan 
pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

pelayanan 
pendidikan 
dengan 
sistem 
komputer 

% 100   



      kunjungan 
rata-rata 
mahasiswa 
ke 
perpustakaan 
per tahun 

3000 mengoptimal
kan layanan 
perpustakaan  

mengoptim
alkan 
layanan 
perpustaka
an  

kunjungan 
rata-rata 
mahasiswa 
ke 
perpustaka
an per 
tahun 

kunjun
gan 

3000   

      beasiswa 
mahasiswa 

3/angkatan mengajukan 
usulan 
beasiswa 
mahasiswa 

mengajuka
n usulan 
beasiswa 
mahasiswa 

beasiswa 
mahasiswa 

orang  3/angkatan   

      tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajaran 

100% tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajaran 

tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajar
an 

tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajar
an 

% 100   

      Mahasiswa 
yang 
mendapat 
layanan 
Bimbingan 
dan konseling 
(BK) 

1 
kali/mahasis
wa 
bermasalah 

Menyelengga
rakan 
layanan BK 

Mengoptim
alkan 
layanan 
BK 

frekuensi 
kegiatan 
layanan 
BK 

kali 1 
kali/mahasiswa 
bermasalah 

  

      Mahasiswa 
yang 
mendapat 
layanan 
Bimbingan 
Akademik 
(PA) 

8 kali/tahun Menyelengga
rakan 
Layanan PA 

Mengoptim
alkan 
layanan 
PA oleh 
dosen 

frekuensi 
layanan  
PA untuk 
setiap 
mahasiswa 

kali 8 kali/tahun   



      tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajaran 

75% tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajaran 

tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajar
an 

prosentase 
tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajar
an yang 
baik 

% 75   

      tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
yang 
dilakukan 
setiap 
semester 

75% mengoptimal
kan 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
kepada 
mahasiswa 

mengoptim
alkan 
pelayanan 
administra
si 
akademik 
kepada 
mahasiswa 

tingkat 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadapp
elayanan 
administra
si 
akademik 
yang 
dilakukan 
setiap 
semester 

% 75   



    

8.Pengurus 
IKM memiliki 
sertifikat 
Leadership 

Pengurus 
IKM memiliki 
sertifikat 
Leadership 

100% Mengusulkan 
ke direktorat  

Memberi 
kesempata
n pengurus 
IKM 
mengikuti 
pelatihan 
leadership 

Terselengg
ara 
kegiatan 
pelatihan 
leadership 
dikoordinir 
direktorat  

persen  100   

      Terdorongny
a prestasi 
mahasiswa di 
tingkat:                                                               
lokal dan       
nasional                           

  Mengikutsert
akan 
mahasiswa 
dalam 
berbagai 
kegiatan 
ekstrakurikule
r sesuai 
minat dan 
bakat serta 
ilmiah 

Melakukan 
pembinaan 
secara 
intesif 

Terbinanya 
Calon 
Mahasiswa 
teladan di 
tingkat 
lokal dan  
nasional 

      

      - Tk Lokal 5 orang     - Tk Lokal jml 5   

      - Tk Nasional  1 orang     - Tk 
Nasional 

jml 1   



     9. 
Terlaksana 
Studi banding 
Mahasiswa & 
Dosen ke RS 
/ Instansi 
pendidikan  

Membina dan 
mendorong 
dalam 
kegiatan 
kemahasiswa
an (UKM) 
professional  
di bidang 
olahraga, 
kesenian, 
kerohanian 
dan  kegiatan 
Saka Bhakti 
Husada 
(SBH)  dalam 
rangka 
mencapai 
satuan kredit 
partisipasi 

1 paket Kegiatan 
ekstra 
kurikuler 
mahasiswa 
(olahraga, 
kesenian, 
kerohanian, 
Saka Bhakti 
Husada/SBH)  

Kegiatan 
Kepramuk
aan (Saka 
Bhakti 
Husada), 
Seminar 
Keperawat
an, 
Kegiatan 
Bina 
Mental 
IKM,  

  Pkt 1 Jenis 
kegiata
n 
sesuai 
dengan 
pandua
n SKP 
dari 
Poltekk
es 
denpas
ar 

  2. Terciptanya 
suasana PBM 
yang efektif 

1. 
Meningkatka
n sarana dan 
prasarana 

Meningkatka
n sarana dan 
prasarana 

80% Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Pustaka, 
ABBM, 
Laboratorium, 
Clean and 
Green 
Campus 

Mengadak
an Sarana 
dan 
Prasaran 
Kebutuhan 
Pustaka, 
ABBM, 
Laboratori
um, Clean 
and Green 
Campus 

Sarana 
dan 
Prasarana 
Kebutuhan 
Pustaka, 
ABBM, 
Laboratori
um, Clean 
and Green 
Campus 

% 80%   



    2. Sarana 
pembelajaran 
di 
laboratorium 

persentase 
sarana 
pembelajaran 
di 
laboratorium 
dibandingkan 
dengan 
ABBM 

85% mengusulkan 
pengadaan 
sarana 
pembelajaran 
laboratorium 

mengusulk
an 
pengadaa
n sarana 
pembelajar
an 
laboratoriu
m 

persentase 
sarana 
pembelajar
an di 
laboratoriu
m 
dibandingk
an dengan 
ABBM 

% 85%   

    3. 
Penambahan 
buku 
perpustakaan 
terbitan 5 
tahun terakhir 

jumlah 
penambahan 
buku 
perpustakaan 
dalam 1 
tahun terbitan 
5 tahun 
terakhir 

100 mengusulkan 
penambahan 
buku 
perpustakaan 
dalam 1 
tahun terbitan 
5 tahun 
terakhir 

mengusulk
an 
penambah
an buku 
perpustaka
an dalam 1 
tahun 
terbitan 5 
tahun 
terakhir 

jumlah 
penambah
an buku 
perpustaka
an dalam 1 
tahun 
terbitan 5 
tahun 
terakhir 

buku 100   

  3. Memperoleh 
Suasana 
akademik yang 
kondusif 

1.  
Terciptanya 
suasana 
PBM yang 
efektif 

Meningkatka
n sarana dan 
prasarana 

80% Peningkatan 
Kualitas dan 
Kuantitas 
Pustaka, 
ABBM, 
Laboratorium, 
Clean and 
Green 
Campus 

Mengadak
an Sarana 
dan 
Prasaran 
Kebutuhan 
Pustaka, 
ABBM, 
Laboratori
um, Clean 
and Green 
Campus 

Sarana 
dan 
Prasarana 
Kebutuhan 
Pustaka, 
ABBM, 
Laboratori
um, Clean 
and Green 
Campus 

% 80%   



    2. 
Terjaminnya 
PDPT di 
Prodi 

Meningkatka
n 
dokumentasi 
data Prodi 
pada PDPT 

2 kali/tahun Mendorong 
kelengkapan 
data pada 
PDPT 

Melengkap
i data pada 
PDPT  

Data yang 
terupload 
PDPT di 
Prodi 
Keperawat
an  selalu 
up to date 

kali/ 
tahun  

2   

    3. 
Terselenggar
anya 
pelayanan 
administrasi 
evaluasi 
pendidikan  

Meningkatka
n pelayanan 
administrasi 
evaluasi  
pendidikan  

100% Mendorong 
kelengkapan 
data untuk  
KHS ke SIM 
tepat  waktu 

Melengkap
i data 
untuk KHS 

KHS 
mahasiswa 
tercetak 
tepat 
waktu 

persen 100   

    4. 
Tersedianya 
prasarana 
pendidikan 
yang 
memadai 

1. 
Tersedianya 
ruang kelas, 
ruang lab, 
ruang 
perpustakaan
, ruang 
dosen, ruang 
administrasi, 
ruang IT, 
ruang IKM, 
ruang lab 
bahasa yang 
aman dan 
nyaman serta 
lahan praktik 
yang 
memadai 

1 paket Pengadaan  
fasilitas AC, 
Komputer, 
printer, lemari 
penyimpanan 
dokumen dan 
kursi belajar  

Mengemba
ngkan 
suasana 
belajar & 
bekerja 
yang aman 
dan 
nyaman 

Pengadaa
n  fasilitas 
AC, 
Komputer, 
printer, 
lemari 
penyimpan
an 
dokumen 
dan kursi 
belajar  

paket 1 paket   



      2.  
Tersedianya 
sarana 
olahraga 

2 paket Pengadaan 
dan 
pemeliharaan  
sarana 
olahraga 

Mengadak
an sarana 
olahraga(T
enis meja) 

Terdapat 
sarana 
olahraga 
yang layak 

paket 2   

      3. Tersedia 
alat dan 
bahan lab 
sesuai ratio 
(1: 8) serta 
penambahan 
alat-alat lab 

1 paket Mengusulkan 
ke direktur 
pengadaan 
alat (tempat 

tidur, 
phantoom), 
set alat lab 
dan bahan 

lab  

Menyediak
an alat & 

bahan 
sesuai 

ratio (1 : 8) 

Pengadaa
n alat : 

unit 5   

      4. 
Mengembang
kan 
laboratorium 
gawat darurat 

5 ruang 
laboratorium 
yang 
memnuhi 
standar 
LAM PT 
Kes 

Mengusulkan 
ke direktorat 
pengadaan 
sarana 
laboratorium 

Melaksana
kan  
proses  
penataan 
laboratoriu
m 

Mmengada
kan 
penataan  
laboratoriu
m  

ruang 5 Lab 
KMB 
Gadar,  
anak 
materni
tas, 
komuni
tas 
jiwa, 
DKKD 
dan lab 
kep 
pariwis
ata 



      

5. 
Terpeliharany

a fasilitas 
kantor 

selama 1 
tahun 

12 bulan Mengusulkan 
pemeliharaan 

fasilitas 
kantor seperti 

AC, LCD, 
laptop, 

komputer, 
audiovisual  

Melaksana
kan 

perbaikan 
fasilitas 
kantor  

Pemelihar
aan 

fasilitas 
kantor 

seperti AC, 
LCD, 

laptop, 
komputer, 

audiovisual  

unit 52, 10, 15, 25, 
8 

  

      6. 
Terpeliharany
a alat 
laboratorium   

5 paket Mengusulkan 
pemeliharaan 
alat 
laboratorium   

Melaksana
kan 
pemelihara
an alat 
laboratoriu
m   

Pemelihar
aan alat 
laboratoriu
m  

paket  5   

  3. 
Terwujudnya   
unggulan 
keperawatan 
pariwisata  
yang mampu 
diterapkan 
oleh 
mahasiswa 

1. 
Terwujudnya  
layanan 
unggulan 
keperawatan 
pariwisata  

1. 
Mengembang
kan 
manajemen 
risiko 
bencana 
pariwisata 

1 
kegiatan/tah

un  

mengadakan 
workshop 
manajemen 
risiko 
bencana 
pariwisata 

mengadak
an 
workshop 
manajeme
n risiko 
bencana 
pariwisata 

mengadak
an 
workshop 
manajeme
n risiko 
bencana 
pariwisata 

kegiata
n 
/tahun  

1   

  2. Mahasiswa 
mampu 
memberikan 
layanan 
komunitas 
pantai 

1 
kegiatan/th 

layanan 
keperawatan 
komunitas 
pantai 

pelatihan 
komunitas 
pantai bagi 
mahasiswa 

mengadak
an 
pelatihan 
komunitas 
pantai bagi 
mahasiswa 

kegiata
n/th 

1   



    

  3. Mahasiswa 
mampu 
berbahasa 
Inggris 
dengan 
memiliki  
sertifikat 
TOEFL 450 

100%  
Mengembang
kan 
kerjasama 
dengan 
lembaga 
kursus bhs 
Inggris 

 
Mengemba
ngkan 
kerjasama 
dengan 
lembaga 
kursus bhs 
Inggris 

 
Mengemba
ngkan 
kerjasama 
dengan 
lembaga 
kursus bhs 
Inggris 

persen  100   

    

  4. Mahasiswa 
mampu 
menerapkan 
kemampuan 
berkomunika
si dgn 
bahasa 
Inggris  

100% Menerapkan 
komunikasi 
dengan tamu 
asing dalam  
kegiatan 
komunitas 
pantai  

Mahasiswa 
menerapka
n 
komunikasi 
dengan 
tamu asing 
di kegiatan 
komunitas 
pantai  

Mahasiswa 
menerapka
n 
komunikasi 
dgn tamu 
asing 
sesuai 
jadwal 
kegiatan 
komunitas 
pantai  

persen  100   

    

  5. Mahasiswa 
mampu 
menerapkan 
kemampuan 
berkomunika
si dgn 
bahasa 
Inggris dalam 
bidang 
keperawatan 

1 paket Membina 
Toastmaster 
Nursing 

Club 
Toastmast
er Nursing 

Club 
NursingTo
astmaster  

paket  1   



      9. mahasiswa 
memiliki 
kemampuan 
dalam 
melakukan 
pertolongan 
dalam gawat 
darurat 

1 kegiatan Mengadakan 
pelatihan 
BTCLS 

Peltihan 
BTCLS 

-BTCLS kegiata
n 

1   

  7. Peningkatan 
pendayagunaa
n sarana 
prasarana 
pendidikan 

1. 
Tercapainya 
peningkatan 
pendayaguna
an sarana 
pendidikan 
untuk 
mahasiswa di 
institusi  

Terlaksanany
a 
pendayaguna
an sarana lab 
komputer, lab 
bahasa dan 
perpustakaan 
bagi 
mahasiswa di 
institusi. 

1 paket Pendayaguna
an sarana 
pendidikan 
untuk 
pelayanan 
kepada 
mahasiswa 
institusi. 

Meningkat 
pendayagu
naan lab 
komputer, 
lab bahasa 
dan 
perpustaka
an 

meningkat
nya jumlah 
kunjungan 
mahasiswa 
lain ke lab 
komputer, 
lab bahasa 
dan 
perpustaka
an 

paket 1   

    2. 
Tercapainya 
peningkatan 
pendayaguna
an prasarana 
pendidikan 
untuk 
mahasiswa di 
institusi lain 

Pendayaguna
an prasarana 
pendidikan 

1 paket Layanan 
keperawatan 
komplemente
r 

mengemba
ngkan 
layanan 
keperawat
an 
kompleme
nter 

terlaksana
nya 
layanan 
keperawat
an 
kompleme
nter 

paket 1   



  3.  
Mewujudkan 
SDM pendidik  
&  
kependidikan  
yang  
professional 

1. 
Terlaksanany
a 
Penyelenggar
aan pelatihan 
dan 
workshop  
prodi ners 

1 kegiatan  workshop 
peninjauan 
kurikulum 

menyelengga
rakanworksh
op 
peninjauan 
kurikulum 

terselengg
aranya 
workshop 
peninjauan 
kurikulum 

kegiatan 1 1   

      1 kegiatan  workshop 
Pembelajar
an Klinik 
untuk 
institusi 
pelayanan 
berstandar 
Internasiona
l 

menyelengga
rakanworksh
op  

terselengg
aranya 
workshop  

kegiatan 1 1   

      dosen 
berprestasi 

1 orang pembinaan 
dosen 
berprestasi 
tingkat 
nasional 

mengusulk
an 
pembinaan 
dosen 
berprestasi 

dosen 
berprestasi 
tingkat 
nasional 

orang  1   



    3. 
Terlaksanany
a 
pemberdayaa
n dosen 
sebagai  nara 
sumber pada 
instansi lain 

Terkirimnya 
Dosen  
sebagai  nara 
sumber di 
institusi lain 

2 orang 
/tahun 

dosen 
sebagai 
narasumber 
sesuai bidang 
keahliannya 

dosen 
sebagai 
narasumbe
r sesuai 
bidang 
keahlianny
a 

terjadwaln
ya 
kegiatan 
dosen 
sebagai 
narasumbe
r di institusi 
lain 

orang 
/tahun  

2   

    4. terkirimnya 
dosen untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/se
minar   

terkirimnya 
dosen untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/se
minar   

10 orang/th mengirim 
dosen untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/se
minar   

mengirim 
dosen 
untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/
seminar   

terkirimnya 
dosen 
untuk 
mengikuti 
pelatihan/ 
workshop/
seminar   

orang/t
h 

10   

    5. Kehadiran 
tenaga 
pendidik 
pada jam 
kerja per 
semester 

persentase 
kehadiran 
dosen tetap 
pada jam 
kerja per 
semester 

100% memotivasi 
dosen untuk 
disiplin 

memotivas
i dosen 
untuk 
disiplin 

persentase 
kehadiran 
dosen 
tetap pada 
jam kerja 
per 
semester 

% 100   



    6. Kehadiran 
tenaga 
kependidikan 
pada jam 
kerja per 
semester 

persentase 
kehadiran 
tenaga 
kependidikan 
pada jam 
kerja per 
semester 

100% memotivasi 
tenaga 
kependidikan 
untuk disiplin 

memotivas
i 
kependidik
an untuk 
disiplin 

persentase 
kehadiran 
tenaga 
kependidik
an tetap 
pada jam 
kerja per 
semester 

% 100   

  4. Mewujudkan 
ketersediaan 
instruktur 
laboratorium 
yang  
profesional  

Tersedianya 
petugas lab 
yang 
profesional  

Mendapatkan 
Instruktur 
laboratorium 
dengan 
pendidikan 
minimal DIII 
Keperawatan 

2 orang Pengadaan  
instruktur lab 

mengusulk
an tenaga 
instruktur 
lab 

instruktur 
lab 
terpenuhi 

orang  2   

2. 
Menyeleng
garakan 
penelitian 
keperawata
n dalam 
pengemba
ngan ilmu 
dan 
pemecahan 
masalah 
keperawata
n   

1. 
Terlaksanany
a penelitian 

jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
oleh dosen 
dalam 1 
tahun 

5 Memotivasi 
dosen untuk 
melakukan 
penelitian 
sesuai 
dengan 
bidang 
keahliannya 

Memotivas
i dosen 
untuk 
melakukan 
penelitian 
sesuai 
dengan 
bidang 
keahlianny
a 

jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
oleh dosen 
dalam 1 
tahun 

peneliti
-an  

5   



  

  

2. 
terlaksanany
a publikasi 
hasil  
penelitian  

persentase 
hasil 
penelitian 
yang 
dipublikasika
n  

100% mewajibkan 
semua  hasil 
penelitian 
untuk 
dipublikasika
n  

mewajibka
n semua  
hasil 
penelitian 
untuk 
dipublikasi
kan  

persentase 
hasil 
penelitian 
yang 
dipublikasi
kan  

% 100   

    3. Jurnal 
ilmiah yang 
dilanggan 

jumlah jurnal 
ilmiah yang 
diperoleh 
secara rutin 
per 
penerbitan 
secara 
langganan 

4 mengajukan 
langgan jurna 
ilmiah 

mengajuka
n langgan 
jurna 
ilmiah 

jumlah 
jurnal 
ilmiah 
yang 
diperoleh 
secara 
rutin per 
penerbitan 
secara 
langganan 

jurnal 4   

    4. 
Terlaksanany
a penelitian 
yang 
menunjang 
visi dan misi 

Terlaksanany
a penelitian 
yang 
menunjang 
Visi dan Misi  

50% dari 
jumlah 

penelitian 
dosen 

Penelitian 
yang 
bertemakan 
Keperawatan 
gawat 
darurat, 
bencana dan 
Pariwisata 
berazaskan 
budaya 

Penelitian 
yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

Penelitian 
yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

kegiata
n 

50% dari jumlah 
penelitian 

dosen 

  



3. 
Menyeleng
garakan 
kegiatan 
pengabdia
n 
masyarakat 
di bidang 
kesehatan 
yang 
menunjang 
kesehatan 
pariwisata 
berbasis 
kemitraan  

 

1.Terlaksana
nya kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis 
wilayah 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
pertahun 

2 mewajibkan 
kepada 
semua dosen 
untuk 
melakukan 
pengabdian 
masyarakat 
sesuai 
dengan 
bidang 
keahliannya 

mewajibka
n kepada 
semua 
dosen 
untuk 
melakukan 
pengabdia
n 
masyaraka
t sesuai 
dengan 
bidang 
keahlianny
a 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdia
n 
masyaraka
t pertahun 

kegiata
n 

2   

  

 

2.Terlaksana
nya kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
berbasis riset 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
pertahun 

2 mewajibkan 
kepada 
semua dosen 
untuk 
melakukan 
pengabdian 
masyarakat 
sesuai 
dengan 
bidang 
keahliannya 

mewajibka
n kepada 
semua 
dosen 
untuk 
melakukan 
pengabdia
n 
masyaraka
t sesuai 
dengan 
bidang 
keahlianny
a 

frekuensi 
kegiatan 
pengabdia
n 
masyaraka
t pertahun 

      



      Terlaksanany
a pengabdian 
masyarakat  
yang 
menunjang 
Visi dan Misi  

50% dari 
jumlah 
pengabdian 
masyarakat 
oleh dosen 

Pengabdian 
masyarakat  
yang 
bertemakan 
Keperawatan 
gawat 
darurat, 
bencana dan 
Pariwisata 
berazaskan 
budaya 

memotivas
i dosen 
untuk 
mengdaka
n 
pengabdia
n 
masyaraka
t yang 
bertemaka
n sesuai 
visi dan 
misi 

Pengabdia
n 
masyaraka
t  yang 
bertemaka
n 
Keperawat
an gawat 
darurat, 
bencana 
dan 
Pariwisata 
berazaska
n budaya 

kegiata
n 

50% dari jumlah 
pengabdian 
masyarakat 
oleh dosen 

  

      Terlaksanany
a 
Penyelenggar
aan seminar 
ilmiah untuk 
masyarakat 
umum  

1 kegiatan seminar 
ilmiah pada 
HUT Jurusan 

menyeleng
garakan 
seminar 
ilmiah  

terselengg
aranya 
seminar 
ilmiah 

kegiata
n 

1   

      terbentuknya 
desa binaan 
(desa 
tangguh 
bencana) 

1 kegiatan desa binaan 
desa tangguh 
bencana 

menyeleng
garakan 
pembinaan 
desa 
tangguh 
bencana 
secara 
bertahap 

terselengg
aranya 
pembinaan 
desa 
tangguh 
bencana 
secara 
bertahap 

kegiata
n 

1 

  



4. Menjalin 
kerjasama 
dengan 
berbagai 
institusi di 
dalam dan 
luar negeri 

1. 
Meningkatkan 
jumlah dan 
jenis dokumen 
kerjasama dan 
kemitraan 

peningkatan 
kemitraan 

adanya 
peningkatan 
jenis 
kemitraan 

paket mengadakan 
MOU 

mengadak
an MOU 

MOU 
kemitraan 

jenis   (Dalam dan 
luar negeri) 

  

           

           

        

Denpasar, 14 Maret 2019 
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PROGRAM 
STUDI 
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KEBIDANAN 

    

 

 

 

   

 

 VISI : Menjadi Program Studi Diploma III  Kebidanan yang bermutu, profesional, kompetitif , berbudaya dan 
berwawasan global pada tahun 2025. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 MISI 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan vokasional ahli madya di bidang kebidanan sesuai dengan 
perkembangan IPTEKs yang berwawasan  

    

 
pariwisata dan budaya lokal 

  

 

        2. Menyelenggarakan penelitian di bidang asuhan 
kebidanan. 

 

 

 

 

   

 

  3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengejewantahan ilmu kebidanan 
   

 

  4. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan institusi pendidikan kebidanan nasional 
dan internasional 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 



 

Tujuan 

  SASARAN   

Program 

  KEGIATAN 

KET 
Sasaran 

Key 
Performance 

Indicator 
Satuan Target   Kegiatan 

Indikator 
Capaian 

Satuan 

Renc. 
Tkt.capaian 

(Target) 
tahun 2018 

3 4   5   6 7     8 9 10 11 12 

                              

Menghasilkan 
tenaga 
kesehatan 
profesional yang 
berkualitas dan 
bermartabat 

1 Diperolehn
ya calon 
mahasiswa 
baru yang 
berkualitas 
melalui 
Seleksi 
Penerimaa
n 
Mahasiswa 
Baru 
(Sipenmaru
) 

  Rasio Jumlah 
Pendaftar 
Sipenmaru 
dengan yang 
diterima 

Rasio 1:4 Peningkatan 
kualitas calon 
mahasiswa 
baru melalui 
Sipenmaru 
yang 
berkualitas 

1 Promosi 
Prodi DIII 
Kebidanan 
Jurusan 
Kebidanan 
secara 
terintegrasi 
dalam 
wadah 
Poltekkes 
Denpasar 
melalui 
berbagai 
upaya 
(Brosur, 
Web, 
jejaring 
sosial ) 

1 Pemasang
an visi dan 
misi pada 
semua 
ruangan 

paket 1   

  

      2 Promosi 
yang 
dilakukan 
melalui 
internet 
(website) 

paket 1   

  

  

       3 Promosi ke 
SMA di 
propinsi 
Bali 
maupun di 
Luar Bali  

sekolah 30   

  

  

       4 Termuatny
a visi dan 
misi pada 
web 
Poltekkes 

paket 1   



  

  

       5 Update 
informasi 
Jurusan 
pada web 
Poltekkes 

bulan 12   

  

  

         6 Termuatny
a Informasi 
Penerimaa
n 
Mahasiswa 
Prodi DIII 
Kebidanan 
pada 
website 
Poltekkes 
Denpasar 
(PMDP dan 
Utul) 

kegiatan 2   

  

  

       7 Tercetakny
a brosur 
penerimaan 
mahasiswa 
baru D-III 
Kebidanan 

lembar 500   

  

  

         8 Terlaksana
nya 
promosi 
profil 
jurusan 
melalui 
media 
sosial  

kegiatan 2   



  

  

     2 Menyeleng
garakan  
Sipenmaru 
D-III 
melalui 
jaiur PMDP 
dan Uji 
Tulis 

  Terlaksana
nya  
Sipenmaru 
D-III 
melalui 
jaiur PMDP 
dan uji tulis 

kegiatan 2   

           3 Merekrut 
Mahasiswa 
baru D-III 
Kebidanan 
Jalur 
reguler 

1 Diterimanya 
1 kelas 
mhs.D-III  
Kebidanan 
reguler 

orang 60 

  
               2 Jumlah 

mahasiswa 
yang 
diterima 
melalui jalur 
PMDP 
sebanyak 
50%x60 
orang  

orang 30 

  
               3 Jumlah 

mahasiswa 
yang 
diterima 
melalui jalur 
Gakin 

orang 3   

               4 Jumlah 
mahasiswa 
yang 
diterima 
melalui jalur 

orang 30   



Uji Tulis 

               5 Ratio Jumlah 
yang 
diterima 
dengan 
jumlah 
pendaftar 

Rasio 

1:4  

           4 Melaksana
kan 
pengenala
n program 
studi 
Mahasiswa 
( PPSM ) 

  terlaksanan
ya 
pengenalan 
program 
studi bagi 
Mahasiswa 
Baru 

kegiatan 1   

  2 Meningkatn
ya 
efektivitas 
dan 
produktifita
s 
pembelajara
n 

1. Persentase 
lulusan tepat 
waktu 

% 96   1. Workshop 
evaluasi 
pembelajar
an dengan 
metode 
OSCE 

1. Adanya 
Workshop 
evaluasi 
pembelajar
an dengan 
metode 
OSCE 

Kegiatan 1   

      2. Persentase 
lulusan dengan 
IPK ≥ 3,25 

% 90  2. Penyusuna
n 
perencana
an 
perkuliahan  

1. Adanya 
kalender 
akademik 

dokumen 1   

      3. Persentase 
lulusan lulus uji 
kompetensi 

% 90       2. Adanya 
jadwal 
perkuliahan 

Semester 2   



                  3. Adanya SK 
Dosen/Instr
uktur Tetap 
dan Tidak 
Tetap 

Semester 2   

                  4. Persentase 
mata kuliah 
yang 
memiliki 
kontrak 
perkuliahan 

% 100   

                  5. Persentase 
mata kuliah 
yang ada 
RPS 

% 100   

                 6. Persentase 
mata kuliah 
yang 
memiliki 
SAP/RPP 

% 100   

                 7. Adanya 
bahan 
ajar/modu/ 
diktat pada 
semua 
mata kuliah 

% 100   

                 8. Persentase 
mata kuliah 
yang 
memiliki 
kisi-kisi 
soal 

% 100   

                 9 Persentase 
analisis 
butir soal 
pada mata 

% 100   



kuliah 

                 10 Terlaksana
nya 
workshop 
item 
developme
nt untuk 
persiapan 
uji 
kompetensi 

kegiatan 1   

                 11 Adanya 
kegiatan 
tryout uji 
kompetensi 
di institusi 

kegiatan 1   

             3. Pelaksana
an PBM 

1 Waktu 
pelaksanaan 
proses 
belajar 
mengajar 
per minggu 

jam 37,5   

                 2 Persentase 
kesesuaian 
antara 
kegiatan 
dengan 
kalender 
akademik  

% 100   



                 3 Persentase 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 
teori 

% 75 

  
                 4 Persentase 

kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 
praktikum 

% 100   

                 5 Persentase 
kehadiran 
dosen tetap 
dalam 
perkuliahan 

% 100   

                 6 Persentase 
kehadiran 
dosen tidak 
tetap dalam 
perkuliahan 

% 100   

                 7 Persentase 
kesesuaian 
materi 
mengajar 
dosen 
dengan RPS, 
Kontrak 
Kuliah  dan 
RPP 

% 100   



                 8 Adanya 
tenaga 
ahli/pakar 
sebagai 
pembicara 
dalam 
seminar/wor
kshop, 
pembicara 
tamu, dsb di 
luar dosen 
tidak tetap 

Orang 5 

  

                 9 Rasio Dosen 
Dengan 
Mahasiswa 

ratio 01:20 

  

                 10 Rasio 
Instruktur 
Terhadap 
Mahasiswa 

ratio 01:10 

  

             4 Melaksana
kan 
evaluasi 
PBM 

1 Terlaksana
nya Ujian  
Tengah 
Semester 

Semester 2 

  

                 2 Terlaksana
nya Ujian  
Akhir 
Semester 

Semester 2 

  

                 3 Mahasiswa 
Prodi D III  
mendapat 
feedback 
hasil 
evaluasi 

Semester 2 

  



                 4 Persentase 
jumlah 
mahasiswa 
yang 
memiliki 
IPK 

semester ≥ 

3,25 

% 90 

  

             5 Pengisian 
data PDPT 

5 terlaksanan
ya 
pengisian 
PDPT 

Semester 2 

  

             6 Pemberian 
reward 

pada 
mahasiswa 
berprestasi 

1 Diterimany
a reward 

oleh 
mahasiswa 
ranking I,II, 
dan III pada 
setiap 
tingkat 
semester 
ganjil dan 
genap 
dalam satu 
tahun 

Orang 24   

             7 Pembimbin
g 
Akademik 
Melaksana
kan 
Bimbingan 
Akademik  

1 Mahasiswa 
mendapat 
bimbingan 
akademik 
(PA)  

Semester 4   

             8 Penambah
an jumlah 
Instruktur 
laboratoriu

1 tersedianya 
Instruktur 
Laboratoriu
m yang 

Orang 7   



m yang 
memenuhi 
standar 

memenuhi 
standar 

             9  
Pemelihara
an, 
pengadaan 
bahan dan 
alat 
laboratoriu
m 

1 Adanya 
pemelihara
an alat-alat 
laboratoriu
m 

paket 1   

                 2 Adanya 
penangana
n dan 
pengiriman 
sampah/lim
bah 
laboratoriu
m 

kegiatan 4   

                 3 Terlaksana
nya 
kalibrasi 
alat  
laboratoriu
m secara 
berkala  

Tahun 1   

                 4 Diadakanny
a Alat 
laboratoriu
m yang 
memenuhi 
standar 8 
area 
kompetensi 
dengan 

  

  

  



rincian: 

                 -Panthoom 
dilatasi 
serviks BH 2   

                 -Manekin 
ibu bersalin BH 1   

                 -Model 
uterus 
untuk KBI 
dan KBE   2   

                 -Panthom 
ibu/uteri 
involution 
Ass BH 1   

                 -Panthom 
payudara BH 3   

                 -Panthom 
vagina/clini
cal Famale BH 1   

                 -Bed Spa BH 2   

                 -Model 
pemberian 
obat 
parentral/IC BH 2   

                 -Model 
pemberian 
obat 
parentral/I
M BH 1   

                 -Panthom 
untuk 
imunisasi 
bayi BH 1   



                   -Tempat 
tidur pasien 
elektrik BH 5   

                   -Bed 
Ginekologi 

BH 
2 

  

                   -Almari 
Phantoom 

BH 
12 

  

                   -Meja 
anamnesa 

Bh 
6 

  

                 5 Diadakanny
a bahan 
laboratoriu
m sesuai 
usulan 

paket 1   

                 6 Adanya 
kegiatan 
simulasi 
keadaan 
bahaya/dar
urat 
melibatkan 
seluruh 
civitas 
akademika 
jurusan 
Kebidanan 

Kegiatan 1   

                 7 Tersediany
a bahan 
Keselamata
n dan 
kesehatan 
kerja(APAR 
dan Helm) 

paket 8   

             10 Pengadaan 
Alat Bantu 
Belajar 

  Tersediany
a alat bantu 
belajar 

  

  

  



Mengajar 
(ABBM) 

mengajar 
(ABBM) 

                 

1 

Meja kelas 
/ dosen 
setengah 
biro Buah 3 

  

                 
2 

Sound 
sistem  Unit 4 

  

                 3 Whiteboard Unit 4   

                 4 Pointer buah 8   

             11 Pemelihara
an Alat 
bantu 
belajar 
mengajar 

1 terlaksanan
ya 
pemelihara
an  ABBM 

paket 1 

  

             12 Mengusulk
an 
penambah
an  sarana 
dan 
prasarana 
dalam 
meningkatk
an 
kuantitas 
dan 
kualitas 
ruang 
belajar 

  tersedia 
ruang kelas 
yang 
nyaman : 

    

  

                         

               
2 

Almari 
Kaca 
Brother Buah 4 

  

               
2 

Kursi 
Dosen 
(Chitoose) Buah 4 

  

               3 AC 2 PK Unit 6   

               
4 

AC 1/2 PK 
(Utk UKS) Unit 1 

  

                         

                         

                         



                         

                         

                         

                         

             13 Pemelihara
an gedung 

1 tersedianya 
alat-alat 
kebersihan 
sesuai 
usulan 

paket 1 

  

                 2 terlaksanan
ya 
pemelihara
an gedung 
(kelas,lab, 
perkantora
n) dan 
halaman 

paket 1 

  

             14 Penggunaa
n dan 
pemelihara
n jaringan 
listrik, air, 
telpun dan 
internet  

1 Adanya 
pemelihara
an jaringan 
listrik 

paket 1 

  

               2 Adanya 
pemelihara
an instalasi 
air 

paket 1 

  

                 3 pemelihara
an layanan 
jaringan 
internet di 
jurusan  

paket 1 

  

                 4 penambaha
n Jaringan 
Internet  

paket 2 
  

                 5 pemelihara
an jaringan 

paket 1 
  



telpun 

                           

              15 Pengusula
n 
Pengemba
ngan 
prasarana 
pendidikan 

1 Perbaikan 
atap dan 
lantai 
Laboratoriu
m (lantai 
ruang 
demiontrasi
, lab 
Kb/Kespro, 
Lab 
komplemen
ter) 

paket 1 

  

                   2 Perbaikan 
atap dan  
dinding 
Aula  

paket 1 

  

                   3 Perbaikan 
Pagar dan 
halaman 

paket 1 

  
                   4 Pergantian 

papan 
nama 
Jurusan 
Kebidanan 
(Merah 
Putih) 

paket 

1   

                Mengusulk
an 
pengadaan 
peralatan 
kantor  

  Tersediany
a peralatan 
dan fasilitas 
kantor :  

    

  

                1 -Almari 
Kaca 
Brother 

buah 14 
  



                2 -Almari 
Arsip 
dorong 8 
kolom 

buah 1 

  

                3 -Kursi Roda 
putar dosen 
& staf 

buah 10 
  

                 4 -Komputer 
PC  

buah 5 
  

                 5 -Meja 
kantor 
setengah 
biro 

buah 12 

  

                 6 -Kotak 
saran 

buah 2 
  

                 7 -AC 2 PK 
(utk 
Umum/aula
/Lab) 

Unit 13 

  

                 8 -AC 3/4 PK 
(utk Dosen 
D3) 

Unit 5 
  

                 9 -Sound 
system (utk 
Aula) 

paket 1 
  

                 10 -Panggung 
untuk alas 
Gong 

paket 1 
  

        

    

 

  

Melakukan 
survey  
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajara
n 

 

Terlaksanan
anya survey  
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses 
pembelajara
n 

kegiatan 2 

  



                  Persentase 
mahasiswa 
yang puas 
terhadap 
proses 
pembelajar
an 

% 80   

                Melakukan 
survey  
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
pelayanan 
administras
i akademik 

  Terlaksana
nanya 
survey  
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
pelayanan 
administras
i akademik 

semester 2   

                    Persentase 
mahasiswa 
yang puas 
terhadap 
pelayanan 
administras
i akademik 

% 80   

                Memberi 
umpan 
balik 
tentang 
proses 
pembelajar
an dari 
dosen, 
mahasiswa
, alumni, 
pengguna 
lulusan 

  Adanya 
umpan 
balik 
tentang 
pembelajar
an dari 
dosen, 
mahasiswa, 
alumni, 
pengguna 
lulusan 

kegiatan 2   



                Penyusuna
n laporan 
pendidikan  

  terlaksanan
ya 
pengisian 
data SPMI  

semester 2 

  

                    terlaksanan
ya 
pengisian 
data PDPT 

semester 2 

  

                    terlaksanan
ya 
pengisian 
data SIAK 

semester 2 

  

               Penyusuna
n laporan 
Jurusan 

  Adanyanya 
laporan 
bulanan, 
triwulan, 
semester 
dan 
tahunan 

laporan 19 

  

                 Bimbingan 
akademik 
secara 
teratur dan 
terencana 

  Bimbingan 
oleh PA per 
semester 

kali 4   

                   Adanya 
laporan 
perkemban
gan 
akademik 
mahasiswa 
oleh dosen 
PA 

laporan 2   



                 Pelaksana
an tugas 
akhir 
pendidikan  

  Semua 
mahasiswa 
membuat 
Laporan  
tugas akhir 
pendidikan 
(LTA) 

judul 57   

                     Setiap 
mahasiswa 
memilikii 
dosen 
pembimbin
g Laporan 
tugas akhir 
(LTA) 

Dok 1   

                     Setiap 
mahasiswa 
melakukan 
bimbingan 
untuk 
menyelesai
kan tugas 
akhir (LTA) 

kali 12   

                     Adanya  tim 
penguji 
Laporan 
tugas akhir 
pendidikan 
(LTA) 

Dok 1   

                     Terlaksana
nya ujian 
tugas akhir 
pendidikan 
(LTA) 

kegiatan 1   

                   Persentase 
mahasiswa 

% 100   



lulus ujian 
tugas akhir 
pendidikan 
(LTA) 

                           

                 Melaksana
kan 
kegiatan 
yudisium 
dan wisuda  

  Terlaksana
nya  
yudisium 
dan wisuda  
untuk 
mahasiswa  

keg 2 

  

                     Persentase 
mahasiswa 
lulus dengan 
IPK akhir 
pendidikan ≥ 
3,00 

% 100 

  

                     Persentase 
lulusan 
tepat waktu 

% 90 
  

                     Angka droup 
out 

% 5 
  

                     Penatausa
haan 
Transkrip 
dan SKPI 
dalam 2 
bahasa (ind 
dan 
inggris), 
dan Ijazah 

dok 3 

  

                     Rata-rata 
waktu yang 
dibutuhkan 
oleh lulusan 

hari 30 

  



untuk 
mendapatka
n ijazah 
setelah 
wisuda 

                             

  3 Meningkatn
ya kualitas 
dan daya 
saing 
lulusan 

  Persentase 
penyerapan 

lulusan di 
pasar kerja (< 6 

bulan) 

% 80.5     Menyeleng
garakan 
workshop/s
eminar 
sesuai 
kompetensi 
mahasiswa 

  Terlaksana
nya 
workshop 
sesuai 
kompetensi 
bagi 
mahasiswa 

kegiataan 1   

                    Terlaksana
nya 
seminar 
kebidana/k
esehatan 

kegiatan 1   

               Melaksana
kan 
pelacakan 
lulusan dan 
kepuasan 
pengguna 

  Tersediany
a data 
lulusan 
beserta 
tempat 
kerja 

dok 1   

    

  

               Persentase 
penyerapan 
Lulusan di 
pasar kerja < 
6 bulan 

% 85   

                     Presentase 
penyerapan 
lulusan 
sesuai 
bidang ilmu 

% 90   



                    Tersedianya 
pusat 
informasi 
peluang 
kerja bagi 
lulusan 

kegiatan 3   

                     Persentase 
pengguna 
yang puas 
dengan 
kinerja 
lulusan 

% 90   

                 Melaksana
kannya 
promosi ke 
instansi 
kesehatan 
baik 
pemerintah 
maupun 
swasta 
melalui 
surat 

  Pengiriman 
surat terkait 
lulusan ke 
instansi 
kesehatan 
pemerintah 
maupun 
swasta 

kabupaten/   
kota 

9   

                     

                     

                     

                     penayanga
n profil 
tempat 
kerja 
lulusan 
pada 
website 
jurusan 

keg 1   

                 Membuat 
jejaring 
dengan 
melibatkan 
alumni 

  Adanya 
kegiatan 
temu alumni 

Keg 1   



                 Berlanggan
an 
jurnal/majal
ah 
ilmiah/kora
n 

  Berlanggan
an jurnal 
terakreditas
i per 
semester 

jurnal 2   

                     Berlanggan
an majalah 
ilmiah 

majalah 2   

                     Berlanggan
an koran 

bulan 12   

   

  

           Lomba 
debat 
bahasa 
Inggris 

  Terkirimnya 
mahasiswa 
mengikuti 
lomba 
debat 
bahasa 
Inggris di 
Tingkat 
nasional 

kegiatan 1 

  

                 Layanan 
jaminan 
kesehatan 
bagi 
mahasiswa  

  Terselengg
aranya 
layanan 
kesehatan 
mahasiswa 

orang 178   

                 Layanan 
Bimbingan 
dan 
Konseling 
bagi 
mahasisw
a yang 
bermasala
h 

  Terseleng
garanya 
layanan 
bimbingan 
dan 
konseling 
bagi 
mahasisw
a 

kegiatan 1   



                 Kegiatan 
ekstra 
kurikuler 
mahasiswa 

  Kegiatan 
Saka 
Bhakti 
husada 

keg 1   

                  Terlaksana
nya 
kegiatan 
LDK 

keg 1 

  

                   Terselengg
aranya 
kegiatan 
ekstrakurik
uler berupa 
Seni 
Tari,Tabuh, 
KRR, 
bulutangkis
, Volly, 
Kajian 
Ilmiah dan 
English 
Club setiap 
bulan 

keg 7 

  

                     Terlaksana
nya 
kegiatan 
pembinaan 
softskill 
mahasiswa 

keg 6 

  

                 Peningkata
n 
kemampua
n 
berwirausa
ha pada 
mahasiswa 

  Diikutinya 
seminar 
kesuksesan 
berwirausa
ha dan 
pengemban
gan diri 

keg 1   



                   Pemberian 
mata kuliah 
kewirausaha
an 

mata kuliah 1 

  

               Peningkata
n etika 
mahasiswa 
sesuai 
dengan 
profesi 
melalui 
pembinaan 
mental 

  Pemberian 
kuliah 
umum 
tentang 
etika 
profesi dan 
etika 
pergaulan 
sehari-hari 
pada 
mahasiswa 
baru 

keg 1   

                   Melaksaka
n kegiatan 
Tirta Yatra 

keg 1   

                   Melaksana
kan 
kegiatan 
Dharma 
Wacana 

keg 1   

                    Melaksana
kan 
kegiatan 
persembah
yanag 
bersama 

keg 12   

 4 Meningkatn
ya hasil 
akreditasi 

  
Akreditasi 
prodi Peringkat B 

  
  

Akreditasi 
Prodi 

  Peringkat Peringkat Baik 
  



 5 Peningkata
n 
Kemampua
n Sumber 
daya 
manusia 

  Jumlah SDM 
yang 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan 

orang 12     Peningkatan 
SDM yang 
mengikuti 
pendidikan 
dan 
pelatihan 

  Jumlah SDM 
yang 
mengikuti 
pendidikan  

orang 1 

  

                  Jumlah SDM 
yang 
mengikuti 
pelatihan 
sesuai 
kompetensi 

orang 10 

  

                    Jumlah 
SDM yang 
mengikuti 
pertemuan 
teknis 

orang 10 

  

Mengembangka
n dan 
menyebarluaska
n ilmu 
pengetahuan, 
teknologi di 
bidang 
kesehatan 
berwawasan 
budaya dan 
pariwisata 

1 Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
penelitian 
dosen 

1 jumlah 
penelitian yang 
dilakukan 
dosen dalam 1 
tahun 

Laporan 3     Penyusuna
n proposal 
penelitian 
bidang 
kebidanan 
yang 
berwawasa
n 
kesehatan 
pariwisata 
dan 
budaya 
lokal 
dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Adanya 
proposal 
yang 
dikirim 
untuk ikut 
seleksi 
dengan 
dana 
Risbinakes 

proposal 3   

                   



               Pelaksana
an 
penelitian 
bidang 
kebidanan 
yang  
berwawasa
n 
kesehatan 
pariwisata 
dan 
budaya 
lokal 
dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Adanya 
laporan 
penelitian 
yang 
dibiayai 
dari dana 
Risbinakes 

Laporan  3   

                         

                     Jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
dosen dalam 
1 tahun 

laporan 3 

  

                   

  

Rata-rata 
jumlah dana 
penelitian 
per dosen Rupiah 10.000.000,-   

                 

  

Adanya 
penelitian 
kerjasama 
luar negeri 

laporan  1 

  
                   Persentase 

dosen tetap 
yang 
terlibat 
dalam 

% 100 

  



penelitian 
selama 
setahun 

                    Persentase 
dosen tetap 
yang 
terlibat 
dalam 
penelitian 
selama 
setahun 
dengan 
topik 
berwawasa
n 
kesehatan 
pariwisata 
dan budaya 

% 30 

  

      2 jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
Terakreditasi/T
idak 
Terakreditasi 
dalam 1 

       Publikasi 
hasil 
penelitian 
melalui 
simposium/
jurnal 
ilmiah 

  Jumlah 
karya ilmiah 
yang 
dipublikasika
n 
dalam jurnal 
Akreditasi 
dalam 1 
tahun 

Judul 1 

  



      tahun          Jumlah 
karya ilmiah 
yang 
dipublikasika
n 
dalam jurnal 
Tidak 
Terakreditas
i dalam 1 
tahunTermu
atnya artikel 
hasil 
penelitian 
dosen dalam 
jurnal ilmiah  

Judul 2 

  

                     

   

  

                 Pengelolaa
n jurnal 
ilmiah 
Kebidanan 
(JIK)  

  Pengelolaa
n Jurnal 
Imiah 
Kebidanan 
(JIK)sudah 
mengikuti 
Open 
Jurnal 
Sistem 
(OJS) 

edisi 2   

  2 Peningkatan 
kegiatan 
pengabdian 

  Jumlah 
kegiatan 
pengabdian 

Kegiatan 

6 

    Setiap 
dosen 
membuat 
proposal 

  Adanya 
proposal 
pengabdian 
masyarakat  

Judul 4 

  



  masyarakat   masyarakat 
yang dilakukan 
dalam 1 
tahun 

    

    kegiatan 
pengabdia
n 
masyarakat 
bidang 
kebidanan 
berwawasa
n 
kesehatan 
pariwisata 
dan 
budaya 
lokal 

  Jumlah 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
yang 
dilakukan 
dalam 1 
tahun 

keg 6   

                      Rata-rata 
jumlah dana 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
per dosen 

Rupiah 15.000.000,- 

  
                      Persentase 

dosen tetap 
yang terlibat 
dalam 
pengabdian 
masyarakat 
selama 
setahun 

% 100 

  
                      Persentase 

dosen tetap 
yang terlibat 
dalam 
pengabdian 
masyarakat 
selama 
setahun 

% 30 

  



dengan 
topik 
berawasasa
n kesehatan 
pariwisata 
dan budaya 

                  mengusulk
an dosen 
sebagai 
calon 
dosen 
berprestasi 
tingkat 
nasional 

  terkirimnya 
dosen 
sebagai 
calon 
dosen 
berprestasi 
tingkat 
nasional  

orang 1 

  

Menjalin 
kerjasama 
lintas sektor 

1 Peningkatan 
jumlah 
kemitraan 
kerja 
(MOU)   

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi dalam 
Negeri 

Dokumen 10   

  

Mengadaka
n kerjasama 
dengan 
institusi 
terkait    

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi 
dalam 
Negeri 

dokumen 10   

      

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi luar 
Negeri 

Dokumen 1   

  

Mengadaka
n kerjasama 
dengan luar 
negeri   

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi luar 
Negeri 

dokumen 1   

2 Pemberdaya
an dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 
pada 
instansi lain   

Jumlah dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 

orang 1   

  

Pendayagun
aan dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 
pada 
instansi lain   

Jumlah 
dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 

orang 1   
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MISI 1. Menyelenggarakan pendidikan profesi bidan sesuai dengan perkembangan IPTEKS kebidanan serta kebutuhan masyarakat 
 

 
 

 2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang kesehatan berbasis masalah kesehatan dan budaya lokal serta meningkatkan publikasi ilmiah 
 

 
 

 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengejawantahan hasil penelitian 
 

 
 

 4. Melaksanakan kerjasama dan kemitraaan dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup lokal, nasional dan internasional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Tujuan 

SASARAN   

Program 

  KEGIATAN 

KET 

 

Sasaran 
Key 

Performance 
Indicator 

Satuan Target   Kegiatan Indikator Capaian Satuan 

Renc. 
Tkt.capaian 

(Target)   

3   5   6 7     8 9 10 11 12 
 

                            
 

Menghasilkan 
tenaga 
kesehatan 
profesional 
yang 
berkualitas 
dan 
bermartabat 

Diperolehnya 
calon 
mahasiswa 
baru yang 
berkualitas 
melalui 
Seleksi 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 
(Sipenmaru) 

  Rasio Jumlah 
Pendaftar 
Sipenmaru 
dengan yang 
diterima 

Rasio 4:1 Peningkatan 
kualitas calon 
mahasiswa baru 
melalui Sipenmaru 
yang berkualitas 

1 Promosi 
Prodi 
Profesi 
Bidan 
Jurusan 
Kebidanan 
secara 
terintegrasi 
dalam 
wadah 
Poltekkes 
Denpasar 
melalui 
berbagai 
upaya 
(Brosur, 
Web, 
jejaring 
sosial ) 

1 Pemasangan visi 
dan misi pada 
semua ruangan 

paket 1   

 

  

     2 Promosi yang 
dilakukan melalui 
internet (website) 

kegiatan 2   

 

  

  
 

     3 Termuatnya visi 
dan misi pada 
web Poltekkes 

paket 1   

 

  

  
 

     4 Update informasi 
Jurusan pada web 
Poltekkes 

bulan 12   

 

  

  
 

       5 Termuatnya 
Informasi 
Penerimaan 
Mahasiswa Prodi 
Profesi Bidan 
pada website 
Poltekkes 
Denpasar ( Utul) 

kegiatan 1   

 

  

  
 

     7 Tercetaknya 
brosur 
penerimaan 
mahasiswa baru 

lembar 150   

 



Prodi Profesi 
Bidan 

  

  
 

       8 Terlaksananya 
promosi profil 
jurusan melalui 
media sosial  

kegiatan 2   

 

  

  
 

   2 Menyelengg
arakan  
Sipenmaru 
Prodi 
Profesi 
Bidan 
melalui jaiur 
PMDP dan 
Uji Tulis 

  Terlaksananya  
Sipenmaru Prodi 
Profesi Bidan 
melalui jaiur 
PMDP dan uji tulis 

kegiatan 2   

 

           3 Merekrut 
Mahasiswa 
baru Prodi 
Profesi 
Bidan  

1 Diterimanya 1 
kelas mhs.Prodi 
Profesi Bidan 
sebanyak 1 kelas 

orang 40 

  

 

               2 Jumlah 
mahasiswa yang 
diterima melalui 
jalur Gakin 

orang 0 

  

 

               3 Jumlah 
mahasiswa yang 
diterima melalui 
jalur Uji Tulis 

orang 40   

 

               4 Ratio Jumlah yang 
diterima dengan 
jumlah pendaftar 

Rasio 1 : 3 

  

 

          4 Menyelengg
arakan 
matrikulasi/
praprofesi 

  Terselenggaranya 
matrikulasi 22 SKS kegiatan 1 

  

 



            5 Melaksanak
an 
pengenalan 
program 
studi 
Mahasiswa 
( PPSM ) 

  terlaksananya 
pengenalan 
program studi 
bagi Mahasiswa 
Baru 

kegiatan 1   

 

                           
 

  Meningkatny
a efektivitas 
dan 
produktifitas 
pembelajara
n 

1. Persentase 
lulusan tepat 
waktu 

% 97   1. Menyusun 
kurikulum 
matrikulasi, 
meninjau 
Kurikulum 
sesuai 
perkembang
an IPTEK 
dan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 

1. Adanya Workshop 
penyusunan 
kurikulum 
matrikulasi dan 
peninjauan 
kurikulum prodi 
pendidikan profesi 
bidan 

Kegiatan 1   

 

                 2 Adanya workshop 
perceptor 
mentoring Prodi 
Pendidikan 
Profesi Bidan  

kegiatan 1   

 

                 3 Mengusulkan 
terbentuknya 
klinik pratama 
atau utama 

kegiatan 1   

 

    2. Persentase 
lulusan 
dengan IPK ≥ 
3,25 

% 96  2. Penyusunan 
perencanaa
n 
perkuliahan  

1. Adanya kalender 
akademik 

dokumen 1   

 

    3. Persentase 
lulusan lulus 
uji 
kompetensi 

% 100       2. Adanya jadwal 
perkuliahan 

Semester 2   

 



                3. Adanya SK 
Dosen/Instruktur 
Tetap dan Tidak 
Tetap 

Semester 2   

 

                4. Persentase mata 
kuliah yang 
memiliki kontrak 
perkuliahan 

% 100   

 

                5. Persentase mata 
kuliah yang ada 
RPS 

% 100   

 

               6. Persentase mata 
kuliah yang 
memiliki SAP/RPP 

% 100   

 

               7. Adanya bahan 
ajar/modul/ 
diktat/panduan 
pada semua mata 
kuliah 

% 100   

 

               8. Persentase mata 
kuliah yang 
memiliki kisi-kisi 
soal 

% 100   

 

           3. Pelaksanaa
n PBM 

1 Waktu 
pelaksanaan 
proses belajar 
mengajar per 
minggu 

jam 34   

 

               2 Persentase 
kesesuaian antara 
kegiatan dengan 
kalender 
akademik  

% 100   

 



               3 Persentase 
kehadiran 
mahasiswa dalam 
perkuliahan 
praktikum 

% 100   

 

               4 Persentase 
kehadiran dosen 
tetap dalam 
perkuliahan 

% 100   

 

               7 Adanya tenaga 
ahli/pakar sebagai 
pembicara dalam 
seminar/pelatihan, 
pembicara tamu, 
dsb di luar dosen 
tidak tetap 

Orang 2 

  

 

               9 Rasio Dosen 
Dengan 
Mahasiswa 

ratio 1 : 4 
  

 

               10 Rasio Instruktur 
Terhadap 
Mahasiswa 

ratio 1 : 5 
  

 

           4 Melaksanak
an evaluasi 
PBM 

1 Terlaksananya 
Ujian  praktik Semester 1 

  

 

               2 Mahasiswa Prodi 
Profesi Bidan  
mendapat 
feedback hasil 
evaluasi 

Semester 1 

  

 

               3 Persentase 
jumlah 
mahasiswa yang 
memiliki IP 
semester ≥ 3,25 

% 100 

  

 



           5 Pengisian 
data PDPT 

4 terlaksananya 
pengisian PDPT 

Semester 1 
  

 

           6 Pemberian 
reward pada 
mahasiswa 
berprestasi 

1 Diterimanya 
reward oleh 
mahasiswa 
ranking I,II, dan III 
pada setiap 
tingkat semester 
ganjil dan genap 
dalam satu tahun 

Orang 

3 

  

 

           7  
Pemelihara
an, 
pengadaan 
bahan dan 
alat 
laboratorium 

1 Adanya 
penanganan dan 
pengiriman 
sampah/limbah 
laboratorium 

paket 1   

 

               2 Diadakannya 
bahan 
laboratorium 
sesuai usulan 

Semester 1   

 

               3 Adanya kegiatan 
simulasi keadaan 
bahaya/darurat 
melibatkan 
seluruh civitas 
akademika 
jurusan 
Kebidanan 

Tahun 1   

 

               4 Tersedianya 
bahan 
Keselamatan dan 
kesehatan kerja 

  

  

  

 

     

      
 

  

Melakukan 
survey  
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 

 

Terlaksanananya 
survey  kepuasan 
mahasiswa 
terhadap proses 
pembelajaran 

kegiatan 2 

  

 



proses 
pembelajar
an 

                 Persentase 
mahasiswa yang 
puas terhadap 
proses 
pembelajaran 

% 80 

  

 

             3 Penyusunan 
laporan 
pendidikan  

  terlaksananya 
pengisian data 
SPMI  

semester 1 
  

 

                   terlaksananya 
pengisian data 
PDPT 

semester 1 
  

 

                   terlaksananya 
pengisian data 
SIAK 

semester 1 
  

 

            4 Penyusunan 
laporan 
Jurusan 

  Adanyanya 
laporan bulanan, 
triwulan, semester 
dan tahunan 

laporan 19 

  

 

             5 Bimbingan 
akademik 
secara 
teratur dan 
terencana 

  Bimbingan oleh 
PA per semester 

kali 

4 

  

 

                 Adanya laporan 
perkembangan 
akademik 
mahasiswa oleh 
dosen PA 

laporan 

2 

  

 

                            
 

                Kegiatan 
laporan 
kasus 
mahasiswa 

  Adanya laporan 
kasus  mahasiswa 

laporan 40   

 



               Layanan 
jaminan 
kesehatan 
bagi 
mahasiswa  

  Terselenggaranya 
layanan 
kesehatan 
mahasiswa 

orang 40   

 

             Layanan 
Bimbingan 
dan 
Konseling 
bagi 
mahasiswa 
yang 
bermasalah 

  Terselenggaranya 
layanan 
bimbingan dan 
konseling bagi 
mahasiswa 

kegiatan 1   

 

               Kegiatan 
ekstra 
kurikuler 
mahasiswa 

  Kegiatan Saka 
Bhakti husada 

keg 1   

 

                Terlaksananya 
kegiatan LDK 

keg 1 
  

 

                Terlaksananya 
kegiatan 
pembinaan 
softskill 
mahasiswa 

keg 6 

  

 

                 Terselenggaranya 
kegiatan 
ekstrakurikuler 
berupa Seni 
Tari,Tabuh, KRR, 
bulutangkis, Volly, 
Kajian Ilmiah dan 
English Club 
setiap bulan 

keg 7 

  

 

                Peningkatan 
kemampuan 
berwirausah
a pada 
mahasiswa 

  Diikutinya seminar 
kesuksesan 
berwirausaha dan 
pengembangan 
diri 

keg 1   

 



             Peningkatan 
etika 
mahasiswa 
sesuai 
dengan 
profesi 
melalui 
pembinaan 
mental 

  Pemberian kuliah 
umum tentang 
etika profesi dan 
etika pergaulan 
sehari-hari pada 
mahasiswa baru 

keg 1   

 

                 Melaksakan 
kegiatan Tirta 
Yatra 

keg 1   

 

                 Melaksanakan 
kegiatan Dharma 
Wacana 

keg 1   

 

                 Melaksanakan 
kegiatan 
persembahyanag 
bersama 

keg 12   

 

  Meraih  nilai 
akreditasi 

  
Akreditasi 
prodi 

Peringkat B     
Akreditasi 
Prodi 

  Peringkat Peringkat B 
  

 

  Peningkatan 
Kemampuan 
Sumber daya 
manusia 

  Jumlah SDM 
yang 
mengikuti 
pendidikan 
dan 
pelatihan 

orang 11     Peningkatan 
SDM yang 
mengikuti 
pendidikan 
dan 
pelatihan 

  Jumlah SDM yang 
mengikuti 
program 
pendidikan S3 
(Doktor) 

orang 1 

  
 

                  Jumlah SDM yang 
mengikuti 
pelatihan sesuai 
dengan 
kompetensi dan 
unggulan prodi 

orang 11 

  
 

                    Jumlah SDM yang 
mengikuti 
pertemuan teknis 

orang 11   
 



Mengembang
kan dan 
menyebarluas
kan ilmu 
pengetahuan, 
teknologi di 
bidang 
kesehatan 
berwawasan 
budaya dan 
pariwisata 

Peningkatan 
kualitas dan 
kuantitas 
penelitian 
dosen 

1 jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
dosen dalam 
1 tahun 

Laporan 4     Penyusunan 
proposal 
penelitian 
bidang 
kebidanan 
yang 
berwawasa
n kesehatan 
pariwisata 
dan budaya 
lokal 
dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Adanya proposal 
yang dikirim untuk 
ikut seleksi 
dengan dana 
Risbinakes 

proposal 4 

  

 

            Adanya proposal 
penelitian yang 
diusulkan untuk 
dibiayai melalui 
kerjasama 
dengan instansi 
lain/dana hibah 

proposal 1 

  

 

            Pelaksanaa
n penelitian 
bidang 
kebidanan 
yang  
berwawasa
n kesehatan 
pariwisata 
dan budaya 
lokal 
dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Adanya laporan 
penelitian yang 
dibiayai dari dana 
Risbinakes Laporan  3 

  

 

               Adanya laporan 
penelitian yang  
dibiayai melalui 
kerjasama 
dengan instansi 
lain/dana hibah 

laporan 1 

  

 

      

  

           Jumlah penelitian 
yang 
dilakukan dosen 
dalam 1 tahun 

laporan 4 

  
 

                  

  

Rata-rata jumlah 
dana penelitian 
per dosen 

Rupiah 

14.000.000,-   
 



                  Persentase dosen 
tetap yang terlibat 
dalam penelitian 
selama setahun 

% 100 

  

 

                  Adanya penelitian 
kerjasama luar 
negeri 

laporan  1 
  

 

                  Persentase dosen 
tetap yang terlibat 
dalam penelitian 
terapan di bidang 
kesehatan  
berbasis masalah 
kesehatan dan 
budaya lokal 

% 30 

  

 

    2 jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasika
n 
dalam jurnal 
Terakreditasi
/Tidak 
Terakreditasi 
dalam 1 
tahun 

      Publikasi 
hasil 
penelitian 
melalui 
simposium/j
urnal ilmiah 

  Jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
Akreditasi 
dalam 1 tahun 

Judul 1 

  

 

            Jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
Tidak 
Terakreditasi 
dalam 1 
tahunTermuatnya 
artikel hasil 
penelitian dosen 
dalam jurnal 
ilmiah  

Judul 3 

  

 

                  

   

  
 



              Pengelolaan 
jurnal ilmiah 
Kebidanan 
(JIK)  

  Pengelolaan 
Jurnal Imiah 
Kebidanan 
(JIK)sudah 
mengikuti Open 
Jurnal Sistem 
(OJS) 

edisi 2   

 

                            
 

  Peningkatan 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 

  Jumlah 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
yang 
dilakukan 
dalam 1 
tahun 

Kegiatan 
6 

 

  Setiap 
dosen 
membuat 
proposal 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
bidang 
kebidanan 
berwawasa
n kesehatan 
pariwisata 
dan budaya 
lokal 

  Adanya proposal 
pengabdian 
masyarakat  

Judul 6 

  

 

  

      

    Jumlah kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
yang dilakukan 
dalam 1 
tahun 

keg 6   

 

                Rata-rata jumlah 
dana pengabdian 
kepada 
masyarakat per 
dosen 

Rupiah 15.000.000 

  

 

                Persentase dosen 
tetap yang 
terlibat dalam 
pengabdian 
masyarakat 
selama setahun 

% 100 

  

 



                    Persentase dosen 
tetap yang 
terlibat dalam 
pengabdian 
masyarakat 
sebagai 
pengejawantahan 
hasil penelitian 

% 30 

  

 

                           
 

Menjalin 
kerjasama 
lintas sektor 

Peningkatan 
jumlah 
kemitraan 
kerja 
(MOU)   

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi 
dalam Negeri 

Dokume
n 

10 

    

Mengadaka
n kerjasama 
dengan 
institusi 
terkait    

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi dalam 
Negeri 

dokumen 10   

 

    

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi luar 
Negeri 

Dokume
n 

2   

  

Mengadaka
n kerjasama 
dengan luar 
negeri   

Jumlah MOU 
dengan 
Institusi luar 
Negeri 

dokumen 2   

 

Pemberdaya
an dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 
pada instansi 
lain   

Jumlah dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 

orang 2 

    

Pendayagun
aan dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 
pada 
instansi lain   

Jumlah dosen 
sebagai 
dosen tamu atau 
narasumber 

orang 2   

 

        
 

 

  
 

        
 

   
 

           Denpasar, 14 Maret 2020  
 

         Ketua Jurusan Kebidanan 
 

 

          

Dr. NI NYOMAN BUDIANI, S.SiT.,M.Biomed 
 

          

NIP. 197002181989022002 

 
 



 

 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

 



RENCANA KINERJA TAHUNAN JURUSAN/UNIT/URUSAN   KEPERAWATAN GIGI 

TAHUN ANGGARAN 2020 

              
JURUSAN KEPERAWATAN GIGI 

              
Visi :  

Menjadi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Yang Menghasilkan Perawat Gigi Bermutu, Profesional,Kompetitif dan 
Berbudaya Dengan Keunggulan Layanan Kesehatan Gigi Pariwisata Tahun 2030 

  
MISI : 

1. Menyelenggarakan pendidikan D-3 Keperawatan Gigi yang terukur pada setiap 
akhir tahun akademik 

       

 

2. Menyelenggarakan penelitian terpublikasi di bidang kesehatan 
setiap tahun 

        

 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan 
tiap semester 

       

 

4. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung Tri Dharma Perguruan 
Tinggi 

       

 

5. Menjalin kerjasama dengan Institusi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat baik Nasional Maupun 
Internasional 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



              

Tujuan 

SASARAN KEGIATAN 

K
et Sasaran 

Key Performance 
Indicator 

Satuan Target Kegiatan 
Indikator 
Capaian 

Satuan 

Renc. 
Tkt.capai

an 
(Target)  

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1
0 

          

Menghasilkan tenaga 
kesehatan yang 
bermutu  
internasional, prof 
esional, kompetitif 
dan  berbudaya. 

1 Diperolehnya calon 
mahasiswa baru yang 
berkualitas melalui 
Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
(Sipenmaru) 

 Rasio Jumlah 
Pendaftar 
Sipenmaru 
dengan yang 
diterima 

Rasio 

1:6 

1 Sosialisasi 
visi dan 
misi serta 
kegiatan 
Jurusan 
melaui 
berbagai 
upaya 

1. Pemasa
ngan visi 
dan misi 
pada 
semua 
ruangan 

paket 1   

  

    2. Adanya 
vidio 
aktivitas 
mahasis
wa dan 
dosen 

paket 1   

    

    3. Adanya 
vidio 
laborato
rium 
unggula
n 
Jurusan  

Jenis 6   

    

    4. Tertayan
gnya 
vidio 

paket 1   



kegiatan 
laborato
rium 
unggula
n 
Jurusan 
pada 
audio 
visual 

    

    5. Termuat
nya visi 
dan misi 
pada 
web 
Poltekke
s 

paket 1   

    

    6. Update 
informas
i Jurusan 
pada 
web 
Poltekke
s 

bulan 12   

    

  2 Penyebar
an 
informasi 
penerima
an 
mahasisw
a baru D-
III dan D-

1. Termuat
nya 
Informas
i 
Penerim
aan 
Mahasis
wa 

kegiatan 2   



IV melalui 
berbagai 
upaya 
(brosur, 
web, 
jejaring 
sosial dan 
pengenala
n 
kampus/o
pen 
house) 

Jurusan 
Keperaw
atan gigi 
pada 
website 
Poltekke
s 
Denpasa
r (PMDP 
dan 
Utul) 

    

    2. Tercetak
nya 
brosur 
penerim
aan 
mahasis
wa baru  

lembar 500   

    

      3. Terlaksa
nanya 
promosi 
profil 
jurusan 
melalui 
media 
sosial  

kegiatan 2   

    

      4. Terlaksa
nanya 
promosi 
ke SMA 
se-Bali 

sekolah 20   



    

      5. Mengun
dang 
siswa 
SMA/SM
K 
Kesehat
an di 
kota 
Denpasa
r  datang 
ke 
kampus 
(open 
house)  

kegiatan 10   

    

  2 Menyelen
ggarakan 
Sipenmar
u D-III , D-
IV 
DIVmelalu
i jaiur 
PMDP dan 
Uji Tulis 

Terlaksanany
a  Sipenmaru 
melalui jaiur 
PMDP dan uji 
tulis 

kegiatan 2   



        3 Merekrut 
Mahasisw
a baru D-
III dan DIV 

1 Diterima
nya 1 
kelas 
mhs.D-
III, DIV 

orang 120   

            2 Jumlah 
mahasis
wa yang 
diterima 
melalui 
jalur 
PMDP 
sebanya
k 20% 
(24 
orang) 

orang 24   

        

  

3 Jumlah 
mahasis
wa yang 
diterima 

orang 2   



melalui 
jalur 
Gakin 

          

 

4 Jumlah 
mahasis
wa yang 
diterima 
melalui 
jalur Uji 
Tulis 

orang 96   

            5 Ratio 
Jumlah 
yang 
diterima 
dengan 
jumlah 
pendafta
r 

orang 1 : 6   

        4 Melaksan
akan 
pengenala
n program 
studi 
Mahasisw
a ( PPSM ) 

  terlaksa
nanya 
pengena
lan 
program 
studi 
bagi 
Mahasis
wa Baru 

kegiatan 1   

2 Meningkatnya 
efektivitas dan 
produktifitas 
pembelajaran 

1. Persentase 
lulusan tepat 
waktu 

% 97 

1. Review/P
eninjauan 
Kurikulum 
sesuai 

1. Adanya 
review/p
eninjaua
n 

Kegiatan 1   



perkemba
ngan 
IPTEK dan 
kebutuha
n 
pemangku 
kepenting
an 

kurikulu
m   

    2. Persentase 
lulusan dengan 
IPK ≥ 3,00 

% 96 

2. Penyusun
an 
perencan
aan 
perkuliaha
n  

2 Adanya 
kalender 
akademi
k 

dokume
n 

1   

    3. Persentase 
lulusan lulus uji 
kompetensi 

% 100 

    3. Adanya 
jadwal 
perkulia
han 

Semeste
r 

2   

               4. Adanya 
SK 
Dosen/I
nstruktu
r Tetap 
dan 
Tidak 
Tetap 

Semeste
r 

2   

               5. Persenta
se mata 
kuliah 
yang 
memiliki 

% 100   



kontrak 
perkulia
han 

               6. Persenta
se mata 
kuliah 
yang ada 
silabus 

% 100   

               7. Persenta
se mata 
kuliah 
yang 
memiliki 
SAP/RPP 

% 100   

               8. Adanya 
bahan 
ajar/mo
du/ 
diktat 
pada 
semua 
mata 
kuliah 

% 100   

               9. Persenta
se mata 
kuliah 
yang 
memiliki 
kisi-kisi 
soal 

% 100   



           3. Pelaksana
an PBM 

1. Waktu 
pelaksan
aan 
proses 
belajar 
mengaja
r 
per 
semeste
r 

jam 640   

               2 melaksa
nakan 
pembela
jaran 
berbasis 
E-
Learning 

MK 2   

               3 Terlaksa
nanya 
KKN 
Berbasis 
IPE 

Kegiatan 1 Kali   

               4 Persenta
se 
kesesuai
an 
antara 
kegiatan 
dengan 
kalender 
akademi

% 100   



k  

               5 Persenta
se 
kehadira
n 
mahasis
wa 
dalam 
perkulia
han 
teori 

% 75 

  

               6 Persenta
se 
kehadira
n 
mahasis
wa 
dalam 
perkulia
han 
praktiku
m 

% 100 

  

               7 Persenta
se 
kehadira
n dosen 
tetap 
dalam 
perkulia

% 100 

  



han 

               8 Persenta
se 
kehadira
n dosen 
tidak 
tetap 
dalam 
perkulia
han 

% 100 

  

               9 Persenta
se 
kesesuai
an 
materi 
mengaja
r dosen 
dengan 
sylabus 
dan RPP 

% 100 

  

               10 Adanya 
tenaga 
ahli/pak
ar 
sebagai 
pembica
ra dalam 
seminar/
pelatiha
n, 

Orang 4 

  



pembica
ra tamu, 
dsb di 
luar 
dosen 
tidak 
tetap 

               11 Rasio 
Dosen 
Dengan 
Mahasis
wa 

ratio 1 : 14 

  

               12 Rasio 
Instrukt
ur 
Terhada
p 
Mahasis
wa 

ratio 1 : 10 

  

               13 Tersedia
nya Kisi-
Kisi Soal 
untuk 
setiap 
mata 
kuliah 

% 100 

  

               14 Dilakuka
n 
analisis 
soal 
untuk 

% 100 

  



mata 
kuliah 
keahlian 

           4. Melaksan
akan 
evaluasi 
PBM 

1. Terlaksa
nanya 
Ujian  
Tengah 
Semeste
r 

Semeste
r 

2 

  

               2. Terlaksa
nanya 
Ujian  
Akhir 
Semeste
r 

Semeste
r 

2 

  

               3. Persenta
se 
jumlah 
mahasis
wa yang 
memiliki 
IPK 
semeste
r ≥ 3,25 

% 90 

  

              4 Kunjung
an rata-
rata 
mahasis
wa ke  

            
Kunjunga
n 3000 

  

                perpusta
kaan      

  



pertahu
n 

              5 Penamb
ahan 
buku 
perpusta
kaan 

              
Paket 1 

  

                dalam 1 
th 
terbitan 
5 thn 
terakhir     

  

              6 Data 
yang 
teruploa
d PDPT 
selalu 

Semeste
r 2 

  

                up to 
date     

  

              7 KHS 
mahasis
wa 
menggu
nakan 
format % 100 

  

                sesuai 
software 
yang 
digunak
an     

  



           5. Pemberia
n reward 
pada 
mahasisw
a 
berpresta
si 

Diterimanya 
reward oleh 
mahasiswa 
ranking I,II, 
dan III pada 
setiap tingkat 
semester 
ganjil dan 
genap dalam 
satu tahun 

Orang 

9 

  

           6.  
Pemelihar
aan, 
pengadaa
n bahan 
dan alat 
laboratori
um 

1. Adanya 
pemelih
araan 
alat-alat 
laborato
rium 

paket 

1 

  

               2. Adanya 
penanga
nan dan 
pengirim
an 
sampah/
limbah 
laborato
rium 

Semeste
r 

2 

  

               3 Diadaka
nnya 
alat 
laborato

  

  

  



rium 
sesuai 
usulan  

             

 

a  .Mikrom
otor 

Buah 
10 

  

             

 

b . Cotra 
Angle 
High 
Speed 

Buah 

5 

  

               4. Diadaka
nnya 
bahan 
laborato
rium 
sesuai 
usulan 

paket 

1 

  

               5. Adanya 
kegiatan 
simulasi 
keadaan 
bahaya/
darurat 
melibatk
an 
seluruh 
civitas 
akademi
ka 
jurusan 
analis 

Kegiatan 

2 

  



               6. Tersedia
nya 
bahan 
Keselam
atan dan 
kesehata
n kerja 

paket 

1 

  

           7. Pengadaa
n Alat 
Bantu 
Belajar 
Mengajar 

1. Tersedia
nya alat 
bantu 
belajar 
mengaja
r 

  

  

  

           8. Pemelihar
aan Alat 
bantu 
belajar 
mengajar 

terlaksanany
a 
pemeliharaa
n  ABBM 

paket 1 

  

           9. Mengusul
kan 
penamba
han  
sarana 
dan 
prasarana 
dalam 
meningka
tkan 
kuantitas 
dan 
kualitas 

tersedia 
ruang kelas 
yang nyaman  

    
  

                       

                       

             

  

  

    

  



ruang 
belajar 

           10. Pemelihar
aan 
gedung 

1. tersedia
nya alat-
alat 
kebersih
an 
sesuai 
usulan 

paket 1 

  

               2. terlaksa
nanya 
pemelih
araan 
gedung 
(kelas,la
b, 
perkant
oran) 
dan 
halaman 

paket 1 

  

           11. Pengguna
an dan 
pemelihar
an 
jaringan 
listrik, air, 
telpun 
dan 
internet  

1. Adanya 
pemelih
araan 
jaringan 
listrik 

paket 1 

  

             2. Adanya 
pemelih
araan 
instalasi 
air 

paket 1 

  



             3. pemelih
araan 
layanan 
jaringan 
internet 
di 
jurusan  

paket 1 

  

             4. penamb
ahan 
Jaringan 
Internet  

paket 1 

  

             5. pemelih
araan 
jaringan 
telpun 

paket 1 

  

           12. Pengusula
n 
Pengemb
angan 
prasarana 
pendidika
n 

1. Perbaika
n ruang 
diskusi 
dan 
selasar 

paket 1 

  

             2. Tersedia
nya 
ruangan 
perpusta
kaan 

bh 

1   

             3 Tersedia
nya 
ruang 
IKM 

bh 

1   

             4 Tersedia
nya 

bh 
1   



kantin 

             5 Tersedia
nya 
gudang 
rumah 
tangga 

bh 

1   

             6 Tersedia
nya 
gudang 
bahan 
klinik 

bh 

1   

           13. Pembuata
n model 
laboratori
um klinik 1. 

Pembuat
an 
ruangan 
model 
laborato
rium 
klinik 

Paket 1 

  

               

  

Adanya 
peralata
n untuk 
laborato
rium 
klinik : 

    

  

           14. Mengusul
kan 
pengadaa
n 
peralatan 
kantor  

  Tersedia
nya 
peralata
n dan 
fasilitas 
kantor  

    

  

                 a. Troli buah 2   



susun 2 
stainless 

           14. Melakuka
n survey  
kepuasan 
mahasisw
a 
terhadap 
proses 
pembelaja
ran 

1. Terlaksa
nananya 
survey  
kepuasa
n 
mahasis
wa 
terhada
p proses 
pembela
jaran 

kegiatan 2 

  

               2. Persenta
se 
mahasis
wa yang 
puas 
terhada
p proses 
pembela
jaran 

% 80 

  

           15. Melakuka
n survey  
kepuasan 
mahasisw
a 
terhadap 
pelayanan 
administr
asi 

1. Terlaksa
nananya 
survey  
kepuasa
n 
mahasis
wa 
terhada
p 

semester 2 

  



akademik pelayana
n 
administ
rasi 
akademi
k 

               2. Persenta
se 
mahasis
wa yang 
puas 
terhada
p 
pelayana
n 
administ
rasi 
akademi
k 

% 80 

  

           16. Memberi 
umpan 
balik 
tentang 
proses 
pembelaja
ran dari 
dosen, 
mahasisw
a, alumni, 
pengguna 
lulusan 

Adanya 
umpan balik 
tentang 
pembelajara
n dari dosen, 
mahasiswa, 
alumni, 
pengguna 
lulusan 

kegiatan 1 

  



           17. Penyusun
an 
laporan 
pendidika
n  

1. terlaksa
nanya 
pengisia
n data 
SPMI  

semester 2 

  

             2. terlaksa
nanya 
pengisia
n data 
PDPT 

semester 2 

  

             3. terlaksa
nanya 
pengisia
n data 
SIAK 

semester 2 

  

           18. Penyusun
an 
laporan 
Jurusan 

Adanyanya 
laporan 
bulanan, 
triwulan, 
semester dan 
tahunan 

laporan 19 

  

           19. Bimbinga
n 
akademik 
secara 
teratur 
dan 
terencana 

1. Bimbing
an oleh 
PA per 
semeste
r 

kali 

4 

  

             2. Adanya 
laporan 
perkemb

laporan 

2 

  



angan 
akademi
k 
mahasis
wa oleh 
dosen 
PA 

           20. Melaksan
akan 
program 
ujian 
pencapaia
n 
kompeten
si  

1. Tersedia
nya soal-
soal 
untuk 
MK uji 
pencapa
ian 
kompete
nsi  

mata 
kuliah 

10 

  

               2. Terlaksa
nanya 
ujian 
pencapa
ian 
kompete
nsi  

kegiatan 1 

  

           21. Pelaksana
an tugas 
akhir 
pendidika
n  

1. Semua 
mahasis
wa 
membua
t tugas 
akhir 
pendidik
an (KTI) 

judul 

63 

  



               2. Setiap 
mahasis
wa 
memiliki
i dosen 
pembim
bing 
tugas 
akhir 
(KTI) 

Dok 

1 

  

               3. Setiap 
mahasis
wa 
melakuk
an 
bimbing
an untuk 
menyele
saikan 
tugas 
akhir 
(KTI) 

kali 

8 

  

               4. Adanya  
tim 
penguji 
tugas 
akhir 
pendidik
an (KTI) 

Dok 

1 

  

               5. Terlaksa
nanya 

kegiatan 
1 

  



ujian 
tugas 
akhir 
pendidik
an (KTI) 

               6. Persenta
se 
mahasis
wa lulus 
ujian 
tugas 
akhir 
pendidik
an (KTI) 

% 

100 

  

           22. Melaksan
akan 
kegiatan 
wisuda 
dan 
yudisium 

1. Terlaksa
nanya 
wisuda 
dan 
yudisium 
untuk 
mahasis
wa  

keg 2 

  

               2. Persenta
se 
mahasis
wa lulus 
dengan 
IPK akhir 
pendidik
an ≥ 
3,25 

% 

100 

  



               3. Persenta
se 
lulusan 
tepat 
waktu 

% 

98 

  

               4. Angka 
droup 
out 

% 
1 

  

               5. Penatau
sahaan 
Transkri
p dan 
SKPI 
dalam 2 
bahasa 
(ind dan 
inggris), 
dan 
Ijazah 

dok 3 

  

               6. Rata-
rata 
waktu 
yang 
dibutuhk
an oleh 
lulusan 
untuk 
mendap
atkan 
ijazah 
setelah 

hari 7   



wisuda 

3 Meningkatnya kualitas 
dan daya saing lulusan 

1. Persentase 
penyerapan 
lulusan di 
pasar kerja (< 6 
bulan) 

% 80.5 1. Menyelen
ggarakan 
workshop
/seminar 
sesuai 
kompeten
si 
mahasisw
a 

1. Terlaksa
nanya 
worksho
p sesuai 
kompete
nsi bagi 
mahasis
wa 

kegiataa
n 

1 

  

                2. Terlaksa
nanya 
seminar 
kesehata
n 

kegiatan 1 

  

            2. Melaksan
akan 
pelacakan 
lulusan 
dan 
kepuasan 
pengguna 

1. Tersedia
nya data 
lulusan 
beserta 
tempat 
kerja 

dok 1 

  

  

  

            2. Persenta
se 
penyera
pan 
Lulusan 
di pasar 

% 86 

  



kerja < 6 
bulan 

                3. Presenta
se 
penyera
pan 
lulusan 
sesuai 
bidang 
ilmu 

% 97 

  

                4. Persenta
se 
penggun
a yang 
puas 
dengan 
kinerja 
lulusan 

% 80 

  

            3. Melaksan
akannya 
promosi 
ke instansi 
kesehatan 
baik 
pemerinta
h maupun 
swasta 
melalui 
surat 

1. Pengirim
an surat 
terkait 
lulusan 
ke 
instansi 
kesehata
n 
pemerin
tah 
maupun 
swasta 

kabupate
n 

0 

  

                

                

                



                2. penayan
gan 
profil 
tempat 
kerja 
lulusan 
pada 
website 
jurusan 

keg 1 

  

                3. Adanya 
bursa 
kerja 
bagi 
lulusan 

keg 2 

  

            4. Membuat 
jejaring 
dengan 
melibatka
n alumni 

Adanya 
kegiatan 
temu alumni 

Keg 1 

  

            5. Berlangga
nan 
jurnal/maj
alah 
ilmiah/kor
an 

1. Berlangg
anan 
jurnal 
terakred
itasi per 
semeste
r 

jurnal 2 

  

                2. Berlangg
anan 
majalah 
ilmiah 

majalah 2 

  

                3. Berlangg bulan 12   



anan 
koran 

            6. Kegiatan 
riset dan 
karya 
ilmiah 
mahasisw
a 

1. Adanya 
proposal 
penelitia
n 
kreativit
as 
mahasis
wa 

judul 5   

              2. Adanya 
proposal 
penelitia
n ilmiah 
mahasis
wa yang 
didanai 

judul 2   

                3. Dikirimn
ya 
mahasis
wa 
mengiku
ti 
kegiatan 
lomba 
karya 
ilmiah di 
tingkat 
regional 
dan 
nasional 

kegiatan 1   



            7. Layanan 
jaminan 
kesehatan 
bagi 
mahasisw
a  

Terselenggar
anya layanan 
kesehatan 
mahasiswa 

orang 148   

            8. Kegiatan 
ekstra 
kurikuler 
mahasisw
a 

1. Kegiatan 
Saka 
Bhakti 
husada 

keg 1   

              2. Terlaksa
nanya 
kegiatan 
LDK 

keg 1 

  

            9. Peningkat
an 
kemampu
an 
berwiraus
aha pada 
mahasisw
a 

1. Diikutiny
a 
seminar 
kesukses
an 
berwirau
saha dan 
pengem
bangan 
diri 

keg 1   

                2. Pemberi
an mata 
kuliah 
kewiraus
ahaan 

mata 
kuliah 

1   



            10. Peningkat
an etika 
mahasisw
a sesuai 
dengan 
profesi 

1. Pemberi
an mata 
kuliah 
etika 
profesi 

mata 
kuliah 

1   

                2. Prosenta
se 
mahasis
wa yang 
mendap
at Nilai 
etika 
profesi > 
3.51 

% 75   

4. Meningkatnya hasil 
akreditasi 

Akreditasi prodi Peringkat A Akreditasi Prodi Peringkat Peringka
t 

A   

5. program studi dan 
institusi 

Program studi baru Prodi 1 Pengembangan 
Prodi D IV 

rapat 
penyusunan 
prodi Baru 

keg 1   

6. Peningkatan 
Kemampuan Sumber 
daya manusia 

Jumlah SDM yang 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan 

Orang 10 Peningkatan 
SDM yang 
mengikuti 
pendidikan dan 
pelatihan. 

1. Jumlah 
SDM 
yang 
mengiku
ti 
pendidik
an  

orang 2   

    2. Jumlah 
SDM 
yang 
mengiku

orang 10   



ti 
pelatiha
n sesuai 
kompete
nsi 

    3. Jumlah 
SDM 
yang 
mengiku
ti 
pertemu
an teknis 

orang 2   

              Peningkatan 
SDM dengan 
mengikuti 
workshop  

4 Terlaksa
nanya 
Worksho
p 
peninjau
an 
kurikulu
m 

kegiatan 1   

              5 Terlaksa
nanya 
worksho
p Clinical 
Instrukt
ur 

Kegiatan 1   

Melaksanakan 
penelitian terapan di 
bidang kesehatan  
berwawasan budaya 
dan pariwisata. 

  Peningkatan kualitas 
dan kuantitas 
penelitian dosen 

1 jumlah 
penelitian yang 
dilakukan 
dosen dalam 1 
tahun 

Laporan 80% Penyusunan 
proposal 
penelitian 
bidang 
teknologi 

1. Adanya 
proposal 
yang 
dikirim 
untuk 

proposal 8 

  



laboratorium 
medik 
berwawasan 
kesehatan 
pariwisata dan 
budaya dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

ikut 
seleksi 
dengan 
dana 
Risbinak
es 

        2. Adanya 
proposal 
penelitia
n yang 
diusulka
n untuk 
dibiayai 
melalui 
kerjasa
ma 
dengan 
instansi 
lain/dan
a hibah 

proposal 1 

  

      2 jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
Akreditasi 
dalam 1 tahun 

Judul 1 Pelaksanaan 
penelitian 
bidang 
teknologi 
laboratorium 
medik 
berwawasan 
kesehatan 
pariwisata dan 

1. Adanya 
laporan 
penelitia
n yang 
dibiayai 
dari 
dana 
Risbinak
es 

Laporan  8 

  



           budaya dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

2. Adanya 
laporan 
penelitia
n yang  
dibiayai 
melalui 
kerjasa
ma 
dengan 
instansi 
lain/dan
a hibah 

laporan 1 

  

              3. Jumlah 
penelitia
n yang 
dilakuka
n dosen 
dalam 1 
tahun 

laporan 9   

Mempublikasikan 
hasil penelitian 
terapan di jurnal 
ilmiah terakreditasi 
nasional dan 
internasional. 

  Meningkatkan hasil 
penelitian terapan di 
jurnal ilmiah 
terakreditasi nasional 
dan internasional. 

1. jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
Tidak 
Terakreditasi 
dalam 1 
tahun 

Judul 2     1. Rata-
rata 
jumlah 
dana 
penelitia
n per 
dosen 

Rupiah 
15.000.0

00,- 

  

              2. Persenta
se dosen 
tetap 
yang 
terlibat 

% 80 

  



dalam 
penelitia
n selama 
setahun 

              3. Persenta
se dosen 
tetap 
yang 
terlibat 
dalam 
penelitia
n selama 
setahun 
dengan 
topik 
berwaw
asan 
kesehata
n 
pariwisa
ta dan 
budaya 

% 30 

  

      2. Jumlah karya 
ilmiah 
dosen yang 
memperoleh 
HAKI 

Judul 1 1. Publikasi 
hasil 
penelitian 
melalui 
simposiu
m/jurnal 
ilmiah 

1. Jumlah 
karya 
ilmiah 
yang 
dipublik
asikan 
dalam 
jurnal 
Akredita

Judul 1 

  



si 
dalam 1 
tahun 

              

 

2. Jumlah 
karya 
ilmiah 
yang 
dipublik
asikan 
dalam 
jurnal 
Tidak 
Terakred
itasi 
dalam 1 
tahunTe
rmuatny
a artikel 
hasil 
penelitia
n dosen 
dalam 
jurnal 
ilmiah  

Judul 8 

  

              2. Pengelola
an jurnal 
ilmiah 
jurusan 

Pengelolaan 
Jurnal 
Meditory 
sudah 
mengikuti 
Open Jurnal 

edisi 2   



Sistem (OJS) 

Melaksanakan 
pengabdian kepada 
masyarakat yang 
berbasis hasil 
penelitian terapan di 
bidang kesehatan. 

  Peningkatan kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 

  Jumlah 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
yang dilakukan 
dalam 1 
tahun 

Kegiatan 6 1. Setiap 
dosen 
membuat 
proposal 
kegiatan 
pengabdia
n 
masyarak
at bidang 
analis 
kesehatan 
berwawas
an 
kesehatan 
pariwisata 
dan 
budaya 

1. Adanya 
proposal 
pengabd
ian 
masyara
kat  
berbasis 
wilayah 

Judul 8 

  

          Adanya 
proposal 
pengabd
ian 
masyara
kat  
berbasis 
riset 

Judul 7 

  

         2. Jumlah 
kegiatan 
pengabd
ian 
masyara
kat 
yang 
dilakuka
n dalam 
1 
tahun 

keg 15 

  



                3. Rata-
rata 
jumlah 
dana 
pengabd
ian 
kepada 
masyara
kat per 
dosen 

Rupiah 
10.000.0

00,- 

  

                4. Persenta
se dosen 
tetap 
yang 
terlibat 
dalam 
pengabd
ian 
masyara
kat 
selama 
setahun 

% 

100 

  

                  5. Persenta
se dosen 
tetap 
yang 
terlibat 
dalam 
pengabd
ian 
masyara

% 

30 

  



kat 
selama 
setahun 
dengan 
topik 
berawas
asan 
kesehata
n 
pariwisa
ta dan 
budaya 

            2. Membuda
yakan 
Pengabdia
n kepada 
Masyarak
at di 
kalangan 
mahasisw
a   

1. Terlaksa
nanya 
kegiatan 
peduli 
sehat 
pada 
masyara
kat ( 
pelaku 
wisata) 

keg 1 

  

        2. Terlaksa
nanya 
kegiatan 
peduli 
kasih 
pada 
lansia/m
asyaraka
t tidak 

keg 1 

  



mampu 

        3. Terlaksa
nanya 
kegiatan 
peduli 
anak 
bangsa 
(siswa 
SD) 

keg 1 

  

              3. 
mengusul
kan dosen 
sebagai 
calon 
dosen 
berpresta
si tingkat 
nasional 

  terkirim
nya 
dosen 
sebagai 
calon 
dosen 
berprest
asi 
tingkat 
nasional  

orang 1 

  

Menjalin 
kerjasama/kemitraan 
di dalam dan luar 
negeri. 

1 Peningkatan jumlah 
kemitraan kerja 
(MOU) 

1. Jumlah MOU 
dengan 
Institusi dalam 
Negeri 

Dokumen 10 

  Mengadak
an 
kerjasama 
dengan 
institusi 
terkait  

  Jumlah 
MOU 
dengan 
Institusi 
dalam 
Negeri 

dokume
n 

10   

      2. Jumlah MOU 
dengan 
Institusi luar 
Negeri 

Dokumen 1 

  Mengadak
an 
kerjasama 
dengan 
luar 

  Jumlah 
MOU 
dengan 
Institusi 
luar 

dokume
n 

1   



negeri Negeri 

  2 Pemberdayaan dosen 
sebagai dosen tamu 
atau narasumber pada 
instansi lain 

  Jumlah dosen 
sebagai 
dosen tamu 
atau 
narasumber 

Orang 1   Pendayag
unaan 
dosen 
sebagai 
dosen 
tamu atau 
narasumb
er pada 
instansi 
lain 

  Jumlah 
dosen 
sebagai 
dosen 
tamu 
atau 
narasum
ber 

orang 1   

  3 Terwujudnya layanan 
unggulan 
keperawatan gigi 

  Terwujudnya 
kegiatan 
praktek 
unggulan 
keperawatan 
gigi 

Kegiatan 1   melaksan
akan 
praktek di 
tempat 
pariwisata 

  terselen
ggarany
a  
praktek 
di 
tempat 
pariwisa
ta 

Kegiatan 1   
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RENCANA KINERJA  TAHUNAN PRODI D III GIZI POLTEKKES DENPASAR TAHUN  2021 

    

  Visi: Menghasilkan Lulusan Diploma III Gizi yang bermutu, profesional, kompetitif, berbudaya, berwawasan kesehatan pariwisata dan bertaraf internasional pada tahun 2030 

  Misi :  

1 Menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang gizi yang unggul dalam dietetic tourism services          

2 Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di bidang  gizi,  pangan dan kesehatan berbasis COE dan terintegrasi dengan Link and Match     

3 Menyelenggarakan pengabdian masyarakat  berbasis risearch dan wilayah         

4 Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan tata kelola organisasi yang akuntabel, kredibel dan transparan.         

5 Mengembangkan kerjasama  dan usaha untuk pengembangan institusi .         

                            

                            

NO TUJUAN  

SASARAN   KEGIATAN 

Sasaran 
Key Performance 

Indicator 
Satuan Target Kegiatan 

Indikator 

Capaian 

Satuan/ 

Tahun  Rencana 

Tingkat 

Capaian 

(Target)  

 ket  

1 2   3   4 5 
6 

  7 8 
9 10                     

11  

Misi  1 Menyelenggarakan pendidikan vokasi  bidang gizi yang unggul dalam dietetic tourism services 

  1. Mewujudkan mutu 

pendidikan vokasi dalam 

bidang gizi yang unggul 

dalam dietetic tourism 

services 

1 Diperolehnya calon 

mahasiswa  baru yang  

bermutu  melalui PMDP 

dan Sipenmaru 

  Rasio jumlah calon 

mahasiswa yang 

diterima  

Rasio 1 : 2    Menyebarka

n informasi 

dan promosi 

penerimaan 

mahasiswa 

baru DIII 

Gizi tahun 

2021 

Termuatnya 

informasi 

penerimaan 

mahasiswa 

Jurusan Gizi 

Poltekkes 

Denpasar di Web 

Poltekkes 
Denpasar 

kegiatan 2  DIPA  

          Tercetaknya 

brosur penerimaan 

mahasiswa baru 

DIII Gizi 

lembar 500  DIPA  



          Terlaksananya 

promosi melalui 

Media Sosial 

kegiatan 2  DIPA  

          Terlaksananya 

promosi ke SMA 

se-bali 

lokasi 30  DIPA  

        Menyelengg
arakan 

Sipenmaru 

melalui jalur 

PMDP dan 

Uji tulis 

Terlaksananya 
Sipenmaru DIII 

Gizi melalui jalur 

PMDP dan Uji 

Tulis 

kegiatan 2  DIPA  

  

          Menerima 

mahasiswa 

baru DIII 

Gizi 

Jumlah mahasiswa 

yang diterima DIII 

Gizi reguler 

mahasiswa 80  DIPA  

  

              Diterimanya 

Mahasiswa DIII 

Gizi  melalui jalur 

PMDP 

Persentase 50  DIPA  

  

              Diterimanya 
mahasiswa DIII 

Gizi melalui Jalur 

Uji tulis 

Pesentase 50  DIPA  

  

  2 Penerapan   Kurikulum  

mengacu SN_DIKTI  

   Menerapkan 

Kurikulum mengacu 

SN-DIKTI 

kelas 3   Melaksanaka

n PBM   

kurikulum 

mengacu 

SN-DIKTI 

Terlaksanakan 

kurikulum 

mengacu SN-

DIKTI   

keg 3 DIPA/   

PNBP 

  

            Melaksanaka

n Uji   

penilaian  

pencapaian 

kompetensi  

D III Gizi   

terlaksanannya Uji 

PPK pada 

Mahasiswa   akhir   

semester IV ( 57 

orang)  dan  VI  

(55 orang)   dan 
mahasiswa 

kompetensi  

orang  112  DIPA 

PNBP  



  

                Melaksanaka

n Workshop 

Kurikulum 

DIII Gizi 

Terlaksnanya 

Workshop 

Kurikulum DIII 

Gizi 

kegiatan 1  DIPA  

  

  

  

  

  

Penyelenggaraan  

Kuriklum  penciri 
Prodi D III Gizi   

Poltekkes  denpasar  

mata 

kuliah 
pada    

Kurikul

um 

institus

i Prodi 

D III 

Gizi 

5 

  Penerapan 

MK penciri 
prodi/unggul

an DIII Gizi 

Terlaksana  MK 

penciri Prodi DIII 
Gizi 

MK 5  DIPA/ 

PNBP  

  

  

  

  

  

    

  

  Pelaksanaan 

tugas akhir 

mahasiswa 

mengacu 

unggulan 

prodi  

Tersusunnya tugas 

akhir mahasiswa 

sesuai unggulan 

prodi 

Persentase 10 

  

  

  3 Diperolehnya Lulusan 
yang berkualitas  

  

Kualitas lulusan yang 
dihasilkan meningkat  

setiap tahun   dengan  

IPK ≥ 3.25 

Persent
ase 

90 1 Menyusun  
dokumen 

pembelajaran 

(RPS, 

kontrak 

kuliah),  

Bahan   ajar, 

modul    

  Tersusunnya  
RPS dan bahan  

ajar    pada semua  

mata kuliah  

mk 39  DIPA 
PNBP  

  

      

  

        Menyusun  

dokumen 

pembelajaran 

(RPS   dan 

kontrak 
kuliah) 

berbahasa 

Inggris 

Tersusun  

dokumen 

pembelajaran 

(RPS   dan kontrak 

kuliah) berbahasa 
Inggris 

mk 4  DIPA 

PNBP  

  

      

  

      2 Melaksanaka

n 

pembelajaran 

e-learning 

Terlaksanakan 

pembelajaran e-

learning 

mk 2  DIPA 

PNBP  



  

  

  

            Mengusulka

n  Dosen  

untuk  

mengikuti  

pelatihan  
penyusunan  

bahan ajar 

dan media 

pembelajaran 

Dosen  mengikuti  

pelatihan 

penyusunan bahan 

ajar dan media 

pembelajaran 

orang  4  DIPA/   

PNBP  

  

  

  

            Mengusulka

n  Dosen  

untuk  

mengikuti  

pelatihan 

penulisan 

publikasi 

ilmiah 

Dosen  telah 

mengikuti  

pelatihan publikasi 

ilmiah 

orang 4  DIPA/   

PNBP  

  

  

  

            Mengusulka

n  Dosen 
Untuk 

mengikuti  

Kursus 

Bahasa 

Inggris  

Dosen   mengikuti  

kursus  bahasa 
inggris  dengan 

nilai Toefl min 

500  

orang  4  DIPA/   

PNBP  

  

  

  

            Melaksanaka

n bimbingan 

akademik  

secara rutin  

minmal 4 x 

dalam 1 

semester  

dilakukan 

bimbingan  

akademik  bagi 

setiap  mahasiswa 

4 x /semester 

keg 8  DIPA/   

PNBP  

  2. Membentuk Mahasiswa  
Jurusan Gizi Profesional  

dalam Bidang Akademik  

1 Mewujudkan  mahasiswa 
yang  profesional di 

bidang akademik  baik 

lokal dan  Nasional  

1 Terwujudnya  
mahasiswa  yang  

berpretasi  di bidang 

akademik  baik lokal  

dan Nasional  

orang 1 1 Memfasilitas
i  dan 

mendorong 

mahasiswa  

mengikuti  

kegiatan  

lomba  

mahasiswa 
mengikuti keg. 

Lomba Debat 

Bahasa Inggris/ 

Karya Ilmiah 

keg  1  DIPA  



            2 Mendorong 

mahasiswa  

Untuk 

mengikuti  

Kursus 
Bahasa 

Inggris  

Mahasiswa  

mengikuti  kursus  

bahasa inggris  

dengan nilai Toefl 

min 450 semester 
VI 

orang  55  DIPA/   

PNBP  

        2 terlaksana kegiatan  

seminar ilmiah   oleh 

mahasiswa  

kegiata

n 

1    

Melaksanaka

n seminar 

Ilmiah  

Terlaksana  

seminar Ilmiah  

yang  

diselenggarakan 

mahasiswa  

keg 1  DIPA/   

PNBP  

        3 terlaksana 

pemantauan status 

gizi oleh mahasiswa 

mahasi

swa 

57   Mahasiswa 

semester III 

melaksanaka

n 

pemantauan 

status gizi 

pada 
masyarakat/a

nak 

sekolah/pela

ku pariwisata 

Jumlah mahasiswa 

yang melakukan 

pemantauan status 

gizi 

orang 57  DIPA/   

PNBP  

          terlaksana penyuluhan 

dan konsultasi gizi  

oleh mahasiswa 

mahasi

swa 

57   Mahasiswa  

semester III 

melaksanaka

n 

penyuluhan 

dan 

konsultasi 

gizi pada 
masyarakat/a

nak 

sekolah/pela

ku pariwisata 

Jumlah mahasiswa 

yang melakukan 

penyuluhan dan 

konsultasi gizi 

orang 57  DIPA/   

PNBP  



          Terlaksana kegiatan 

magang oleh 

mahasiswa di wilayah  

pariwisata 

mahasi

swa 

57   Pelaksanaan 

magang/PKL 

di wilayah 

pariwisata 

(hotel/restora
n/catering) 

Terlaksana 

magang/PKL di 

wilayah pariwisata 

(hotel/restoran/cat

ering) 

keg. 1  DIPA  

        4 Terlaksana kegiatan 

magang oleh 

mahasiswa di 
puskesmas 

mahasi

swa 

55    mahasiswa  

semester VI 

magang di 
puskesmas 

jumlah mahasiswa 

yang 

magang/praktek di 
puskesmas 

orang 55  DIPA/   

PNBP  

          Terlaksana kegiatan 

magang oleh 

mahasiswa di rumah 

sakit 

mahasi

swa 

55    mahasiswa  

semester VI 

magang di 

rumah sakit 

jumlah mahasiswa 

yang 

magang/praktek di 

rumah sakit 

orang 55  DIPA/   

PNBP  

        5 Terlaksana KKN IPE mahasi

swa 

55    mahasiswa 

semester VI 

melaksanaka

n KKN IPE 

di 

masyarakat 

jumlah mahasiswa 

yang 

melaksanakan 

KKN IPE 

orang 55  DIPA  

          Terlaksana try out 

ukom lokal dan 

nasional 

mahasi

swa 

55   mahasiswa 

mengikuti 

try out ukom 
lokal dan 

nasional 

jumlah mahasiswa 

yang mengikuti try 

out ukom lokal 
dan nasional 

orang 55  DIPA  

        6 

Mahasiswa  lulus uji 

kompetensi yang 
diselenggarakan secara 
nasional. 

mahasi

swa 

55   mahasiswa 

mengikuti 

Ukom dan 

Lulus Ukom 

Jumlah mahasiswa 

yang lulus ukom 

orang 55  DIPA/   

PNBP  



  

  2 Terwujud  mahasiswa 

yang   sehat  

1 Mahasiswa mendapat 

layanan pengobatan 

(P3K) 

mahasi

swa 

192   Mengusulka

n  mahasiswa  

Jurusan Gizi 

untuk 

mendapatkan 

layanan 
pengobatan 

(P3K) 

Semua  mahasiswa   

mendapat  jaminan 

layanan 

pengobatan (P3K) 

mahasiswa 192  DIPA/   

PNBP  

  

  3 Terwujud  mahasiswa   

profesional  di bidang 

ekstrakurikuler  

  Terselenggara   

kegiatan  

ekstrakurikuler bagi 

mahasiswa 

Persent

ase 

100 1 Melaksanaka

n   kegiatan  

kepramukaan  

bagi 

mahasiswa  

terlaksana 

kegiatan  

kepramukaan/SBH  

secara ruitin    

setiap  bulan  

keg  1  DIPA/   

PNBP  

  

    2 Melaksanaka

n  kegiatan  

MAPALA 

terlaksana 

kegiatan  

MAPALA  

keg  1   

  

            3 Melaksanaka

n  kegiatan  

kemah kerja 

nasional  
kepramukaan  

 terlaksana  kemah 

Kerja  Nasional  

setiap tahun 

keg  1   

  

            4 Melaksanaka

n Germas  

terlaksana 

kegiatan 

senam/olahraga 

setiap minggu  

keg 48   

  

              

  

Terlaksana 

kegiatan  cek 

kesehatan/status 

gizi  

keg 12   

  

              

  

Terlaksana 
kegiatan  makan 

buah/sayur 

bersama 

keg 12   

  

            6 Melaksanaka

n  kegiatan                                                 

forum  

komunikasi  

IKM  Jur. 

Gizi  

Poltekkes  

terlaksana  

kegiatan                                                 

forum  komunikasi  

IKM  Jur. Gizi  

Poltekkes  se 

Indonesia  

keg  1   



se-Indonesia  

  

            7 Melaksanaka

n kegiatan  
pembinaan 

mental  

melalui 

kegiatan 

keagamaan  

Terlaksanannya 

Dharma  wacana  

keg 1   

  

              Terlaksanananya 

Persembahyangan  

Bersama dosen 

dan mahasiswa ( 

Tirtayatra ) 

keg 1   

  

            8 Melaksanaka

n kegiatan di 

bidang  
kesenian  

Ikut serta   dalam 

tari kebesaran 

Poltekkes dan 
paduan suara  pada 

wisuda dan Dies  

keg 1   

    4 Mewujudkan Mahasiswa  

jurusan Gizi yang 

Mandiri  dan berbudaya  

  Terwujudnya  

mahasiswa DIII  Gizi 

yang  mandiri  dan 

berbudaya   

mahasi

swa 

192 1 Melaksanaka

n Workshop  

dan seminar  

kewirausaha

an di bidang 

Gizi  dan  

pengembang

an  diri  bagi  

mahasiswa  

mahasiswa  

mengikuti 

workshop  

kewirausahaan 

bidang gizi  atau 

pengembangan 

diri /tahun  

frek /tahun 1  DIPA/ 

PNBP  

              2 Menerapkan  

praktek  
kewirausaha

an di bidang 

gizi(nutrition 

feeding 

program)  

berbahan 

pangan lokal 

 terlaksana  unit 

usaha  Nutrition 
Feeding  Program   

keg  12   



  

  5 Menciptakan   suasana 

PBM yang efektif aman 

dan nyaman  

Tercipta suasana kelas 

yang efektif , aman dan 

nyaman  bagi  dosen dan 

mahasiswa  

kegiata

n 

4 1 Mengusulka

n   

pengadaan 

penambahan 

bahan ajar   

untuk setiap 
mata kuliah  

tersedia  bahan 

ajar  di 

perpustakaan  

untuk  setiap 

bahan  mata kuliah    

buku/modul  39  DIPA/   

PNBP  

  

        2 Mengusulka

n  pengadaan   

buku  

perpuskaan 

sesuai 

dengan 

standar  

tersedia    koleksi  

pustaka  sesuai 

dengan  standar  

judul 300  DIPA/   

PNBP  

  

  

  

    3 Mengusulka

n  pengadaan   

buku  

perpuskaan 

sesuai 

dengan 
standar  

tersedia    koleksi  

pustaka  sesuai 

dengan  standar  

eks 600  DIPA/   

PNBP  

  

  

  

    4 Mengusulka

n  

penambahan   

pengadaan 

jurnal ilmiah  

Nasional  

tercetak   dan 

Jurnal  

Ilmiah  

Internasional    

tersedia jurnal 

ilmiah  di  

perpustakaan  

Jurnal ilmiah  

Nasional    

jurnal 5  DIPA/   

PNBP  

  

  

  

    5 Mengusulka

n  
penambahan   

pengadaan 

jurnal ilmiah  

Nasional  

tercetak   dan 

Jurnal  

Ilmiah  

tersedia jurnal 

ilmiah  di  
perpustakaan  

Jurnal ilmiah   

Internasional  

jurnal 

2 

 DIPA/   

PNBP  



Internasional    

  

  

  

    6 Mengusulka

n  Pengadaan   

Prosiding 

ilmiah  

Tersedia   

Prosiding Ilmiah 

terakreditasi  

setiap tahun  

judul  

1 

 DIPA/   

PNBP  

  

  

  

    7 Mengusulka

n  

penambahan 
pengadaan  

alat  bantu  

belajar 

mengajar  

dan sarana 

pendidikan    

tersedia  alat bantu 

belajar  mengajar  

yang  memadai  di 
setiap  kelas  

     DIPA  

          LCD unit 4   

          Laptop unit 4   

          Printer  unit 2   

          layar Screen unit 4   

          Kabel VGA unit 4   

          Wireless unit 1   

              AC  2 PK  unit 10   

              Locker kelas   unit 4   

              papan  whiteboard unit 4   

              meja  LCD  buah  4   

              Camera   unit 1   

              Handycam unit 1   

  

  

  

        Kursi tunggu 

stainless 

unit 2   

              Alat Lab PSG unit 20   

              Alat Lab PKG unit 20   

              Meja tempel unit 3   

              Sublukan 1 kg unit 20   

  

  

  

    8 Mengusulka

n 

pengembang

an 

Tersedianya 

Pengembangan 

lab. Kuliner  

lab  1   



laboratorium 

Kuliner 

berbasis 

pariwisata 

  

  

  

    9 Mengusulka

n alat lab 

Kuliner yang 

berbasis 

pariwisata 

Tersedianya alat 

Laboratorium 

Kuliner  

set 20   

          10 Melaksanaka

n  
pemeliharaan   

sarana dan 

prasarana 

laboratorium  

 perbaikan alat lab        

            kompor  buah  20   

            Bak  Cuci buah  12   

  

  

  

              

  

  

  

    11 Mengusulka

n pengadaan 

alat   

kebersihan   

halaman 

/lingkungan   

kampus 

Alat kebersihan  

halaman 

paket  1   

  

  

  

    Alat kebersihan  

ruangan, toilet 

paket  1   

          12 Mengusulka

n  penataan  
Taman  

lingkungan  

kampus  

Patung  Saraswati buah  1   

          Tanaman  Hias  buah   50   

          Tempat parkir unit 2   

  

  

  

    Kursi dan meja 

taman unit 

5   

  

  

    

2 Tersedia dokumen 

perencananan 

pendidikan dan 

catatan 

penyelenggaraan 

pendidikan sesuai  

peraturan  

dokum

en/pake

t 

1 1 Menyusun  

Dokumen 

perencanaan 

pendidikan 

dan  

penyelenggar

aan  

pendidikan 

sesuai 

panduan 

dokumen 

perencanaan 

pendidikan tepat 

waktu  

     DIPA   

  

  

    

      Kalender 

Akademik 

keg  1   

              KRS keg 2   

              KHS keg 2   

  

  

    

      jadual 

perkualiahan  

keg 2   

  
  

    
        RPS, bahan  ajar, keg 2   



modul 

  

  

    

            Daftar  hadir  

Mahasiswa  

keg 2   

  

  

    

            Jurnal 

perkuliaahan  

keg 2   

  

  

    

            jadual  UTS dan  

UAS  

keg 2   

  

  

    

            SK Dosen , SK  

Mahasiswa, SK 

PA, SK PL/PKL, 
SK Uji PPK,  

UAP 

keg 2   

  

  

    

             SK Tugas Akhir, 

SK UAP, SK 

Yudisium Akhir 

Program 

keg 1   

  

  

    

            laporan  

Pendidikan  

keg 2   

  

  

    

             Monev Dosen  

dan mahasiswa 

keg 2   

  

  

    

  

  

    2 Terlaksana 
kepuasan 

layanan 

akademik 

Kepuasan layanan 
akademik persen 

persen 90   

  

  

    

  

  

    3 Terlaksana 

kehadiran 

mahasiswa 

dalam 

perkuliahan 

Kehadiran 

mahasiswa dalam 

perkuliahan teori 

persen 75   

  

  

    

            Kehadiran 

mahasiswa dalam 

perkuliahan 

praktikum 

persen 100   

  

  

    

        4 Terlaksanany

a beasiswa 
bagi 

mahasiswa  

yang 

berprestasi 

Mahasiswa 

mendapatkan 
beasiswa pada TK 

I, II dan Tk III 

orang 9   



  

  

    

3 Tersedia    Kartu 

tanda Mahasiswa  

KTM 192 5 Mengusulka

n pengadaan 

Kartu  Tanda  

mahasiswa  

tersedia Kartu 

tanda mahasiswa  

sesuai kebutuhan  

kartu 192  DIPA 

/PNBP  

  

  

    

4 Tersedia     ijazah, 

Transkrip  Akademik, 
SKPI     

Traskri

p 

55   Mengemban

gkan  
transkrip 

akademik   

berbahasa 

Inggris  dan 

SKPI 

Tersedia  transkrip  

akademik   
berbahasa inggris  

buah  55  DIPA 

/PNBP  

  
  

    
            Tersedia  ijazah buah 55   

  

  

    

            Tersedia Surat 

Keterangan 

Pendamping Ijasah 

(SKPI) 

buah  55   

  

  

    

            Terlaksana lulusan 

mahasiswa tepat 

waktu 

orang 55   

  

  

    

            Terlaksana 
Lulusan tepat 

waktu dengan IPK 

≥3,25 

orang 55   

  

  

    

            Tersedia sertifikat 

kompetensi bagi 

lulusan 

orang 55   

  

  7 Pendayagunaan lulusan 

oleh  pasar kerja  

  lulusan diterima 

dipasar kerja  baik 

pemerintah  maupun 

swasta  < 6 bulan  

Persent

ase 

89 1 Melaksanaka

n promosi 

lulusan 

secara 

langsung  

dan tidak 
langsung ( 

melalui surat 

dan website ) 

terlaksana promosi  

lulusan  melalui 

surat dan web 

secara  periodik 

kali/tahun 1  DIPA 

/PNBP  

  

              2 Melaksanaka

n promosi 

lulusan 

secara 

Promosi   lulusan  

kepada user/BKD 

kali/tahun 1  DIPA 

/PNBP  



langsung   

kepada  

user/BKD 

  

              3 Melaksanaka

n tracer 

study   

tempat kerja 

lulusan  

terlaksana  tracer 

study   

kali/tahun 1  DIPA 

/PNBP  

MISI    2  :  Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan di bidang  gizi, pangan dan kesehatan berbasis COE dan terintegrasi dengan Link and Match 

  1. Meningkatkan IPTEK  

bidang  Gizi   melalui  kajian 

ilmiah dan   penelitian  

1 Peningkatan  kualitas  

dan   kuantitas   

penelitian  Dosen dengan  

melibatkan  mahasiswa   

  Meningkatnya  

kualitas  dan  

kuantitas   penelitian 

dikalangan  Dosen 

dengan  melibatkan 

mahasiswa   

dosen 9 1 Mengusulka

n  Penelitian  

dosen   

melalui   

dana DIPA 

Poltekkes 

terlaksana  

penelitian dosen    

penelitian  4  DIPA  

  

  

    

      

2 

Kerjasama  

dalam 

bidang 

penelitian 
dengan 

instansi 

pemerintah/s

wasta  dalam 

dan luar 

negeri  

terlaksana 

penelitian  yang 

merupakan 

kerjasama  dengan 
instansi lain  

penelitian  1 

  

  

  2 Peningkatan publikasi 

hasil  penelitian dosen 

melalui  prosiding dan 

Jurnal Ilmiah  

terakreditasi     

  Meningkatnya   

jumlah publikasi   

penelitian Dosen 

dalam prosiding dan  

jurnal ilmiah  

terakreditasi  

dosen 9 1 Mengirimka

n   hasil 

penelitian 

dosen  untuk 

dipublikasika

n dalam 

prosiding/ 
jurnal ilmiah  

Publikasi hasil 

penelitian  dalam  

prodising/ jurnal 

nasional 

artikel  1   



  

  

    

    2 Mengirimka

n   hasil 

penelitian 

dosen  untuk 

dipublikasika

n dalam 
prosiding 

/Jurnal 

ilmiah 

nasional 

terakreditasi 

Publikasi hasil 

penelitian  dalam 

prosiding / jurnal 

ilmiah nasional 

terakreditasi   

artikel  1   

  

  

    

        Mengirimka

n   hasil 

penelitian 

dosen  untuk 

dipublikasika

n dalam 

prosiding 

/Jurnal 
ilmiah 

internasional 

Publikasi hasil 

penelitian  dalam 

prosiding / jurnal 

ilmiah  

internasional 

artikel  2   

  

  

    

        Mengajukan 

Jurnal  Ilmu 

Gizi (JIG) 

diterbitkan 

Jurusan 

untuk 

memperoleh 

akreditasi 

DIKTI 

Jurnal Ilmu Gizi   

(JIG) terakreditasi 

DIKTI  

jurnal 1   

  

  

    

        Melakukan  

pencetakan  
jurnal  

penelitian  

yang 

diterbitkan 

Jurusan  

Jumlah  jurnal  

yang tercetak  
setiap  kali 

penerbitan  

exp 200   



  

  

    

        Mengusulka

n   hasil 

penelitian 

dosen  untuk 

mendapat 
hak paten  

Hasil penelitian 

mendapat hak 

paten  

peneltiian 1   

Misi  

3  

 Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis research dan wilayah 

  1. Melaksanakan  dan 

membudayakan   Pengabdian 

masyarakat  di kalangan 

Dosen  dan mahasiswa 

  Melaksanakan kegiatan 

pengabdian  kepada 

masyarakat  di kalangan 

dosen  

  Terlaksananya 

kegiatan   pengabdian  

masyarakat di 

kalangan  dosen  

dosen 9 1 Melaksanaka

n  kegiatan 

pengabdian 

masyarakat  
berbasis 

research 

Mengusulkan  

kegiatan 

pengabmas   dosen  

berbasis research   
setiap tahun  

keg 5 

 DIPA  

                Melaksanaka

n  kegiatan 

pengabdian 

masyarakat  

berbasis 

wilayah 

Mengusulkan  

kegiatan 

pengabmas   dosen  

berbasis wilayah   

setiap tahun  

keg 4 

 DIPA  

                        

  

              2 Melaksanaka

n kegiatan  

penyuluhan 

dan 

konsultasi 

gizi  pada 

masyarakat 
umum, 

terlaksana 

kegiatan  

penyuluhan dan 

konsultasi gizi   

bagi  masyarakat 

umum, pelaku 

pariwisata dan 
atlet 

keg 3 

 DIPA 

/PNBP  



pelaku 

pariwisata 

dan atlet 

  

  

    

  

  

    3 Melaksanaka

n  kegiatan  

wilayah 

binaan 
bidang gizi  

terlaksana   

kegiatan   wilayah 

binaan  

keg 1 

 DIPA 

/PNBP  

  

  

    

        4 Melaksanaka

n   

pembinaan    

makanan 

tradisional 

Bali   

terlaksana  

pembinaan 

Makanan  

Tradisional Bali 

kegiatan 1 

 DIPA 

/PNBP  

  

  

    

  

  

    5 Dosen   

sebagai  

Narasumber   

Bidang Gizi   

pada   

Kegiatan  

diluar  
Jurusan  

terlaksana 

kegiatan  dosen 

sebagai 

narasumber  pada  

kegiatan di luar 

Jurusan   

dosen  4 

 DIPA 

/PNBP  

  

  

    

  

  

      Terlaksana 

kegiatan  

pendampinga

n Posyandu 

terlaksana  

pendampingan 

Posyandu 

keg   1 

 DIPA 

/PNBP  

  

  

    

  

  

    6 Dosen   
sebagai  

Narasumber   

Bidang Gizi   

pada   

Kegiatan  

diluar  

Jurusan  

terlaksana 
kegiatan  dosen 

sebagai 

narasumber  pada  

kegiatan di luar 

Jurusan   

dosen  4 

 DIPA 

/PNBP  

Misi  

4  

Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan tata kelola organisasi yang akuntabel, kredibel dan 

transparan 
      

      

  



  

3. Mewujudkan pengelolaan  

layanan keuangan dan 

admibistrasi  perkantoran  

yang transparan dan  

akuntabel  

1 Terwujudnya  

pengelolaan Keuangan 

yang transparan dan 

akuntabel  

   pengelolaan 

keuangan dan layanan 

perkantoran   yang  

transparan dan 

akuntabel  

layanan 100 1 Menyusun  
dan 
mengajukan  
perencanaan 
anggaran  
dalam  
bentuk 
RKAKL  

tersedia Dokumen 
RKAKL  

dokumen  1  DIPA  

  

              2 Menyusun 
dan 
mengajukan 
Rencana  
pelaksanaan 
kegiatan 
(RPK) dan 
Rencana 
Penarikan  
Anggaran 
(RPA)  

tersedia  RPK dan 
RPA   

dokumen  2  DIPA  

  

              3 mengoptimal
kan  
penyerapan 
anggaran  
jurusan  
sesuai POK  

Usulan  pencairan  
kegiatan keuangan   
sesuai RPK dan 
RPA  

paket  1  DIPA  

  

              4 Melaksanaka
n  tertib 
administrasi  
keuangan  
sesuai 
aturan  

laporan  keuangan  
setiap bulan  

keg 1  DIPA  

  

              1 Mengusulkan  
pelatihan   

Terlaksanannya 
kegiatan 
menguikuti  
pelatihan  
bendahara  

orang 1  DIPA  



  

                   pelatihan  barang 
dan jasa yang 
diikuti pegawai  

orang 1  DIPA  

                    Pelatihan arsiparis orang 1   

  
                  Pelatihan 

instruktur lab 
orang 2   

  
                  Pelatihan 

kepegawaian 
orang 1   

  
                  Pelatihan SIM 

(Sisteim Informasi) 
orang 2   

  

                  Pelatihan satpam orang 2   

  

              1 Mengusulkan  
kegiatan  
operasional  
dan  
pemeliharaa
n  sarana 
perkantoran  

terlaksana  
kegiatan 
operasional  dan 
pemeliharaan 
perkantoran 
secara  rutin setiap 
bulan  

bulan  12  DIPA  

  

  2 Terwujudnya pengelolaan 

administrasi  pendidikan  

secara efektif dan efisien  

1 Tersusun Standar 

Operational Prosedur 

setiap kegiatan 

13 unit       

Melaksanaka

n  tugas -

tugas   

berdasarkan 
Standar 

Operasional 

prosedur 

SOP kegiatan 
setiap   unit  

     DIPA  

  

                  Umum unit  1   



  

                  kepegawaian unit  1   

  

                  Perlengkapan unit  1   

  

                  Keuangan unit  1   

  

                  Akademik  unit  1   

  

                  kemahasiswaan unit  1   

  

                  UPM unit  1   

  

                  Penelitian unit  1   

  

                  Pengabmas unit  1   

  

                  Promosi unit  1   

  

                  Layanan konsultasi 
Gizi 

unit 1   

  

                  Laboratorium unit  1   



  

                  Perpustakaan  unit  1   

  

  3 Meningkatkan kinerja   

manajemen internal 

dalam pengelolaan SDM. 

1 Tersusunnya  rencana 

Kerja tahunan  2019 

Dokum

en 

1   Menyusun 

rencana kerja 

tahun 2019 

dokumen rencana 

kerja 2019 

dokumen  1  DIPA  

  

  

    

2 Adanya  uraian tugas 

yang jelas  untuk 

semua pegawai 

Dokum

en 

1   Menyusun  

uraian tugas 

untuk semua 

pegawai  

dokumen uraian 

tugas  pegawai 

dokumen  1  DIPA  

  

      3 Adanya laporan 
kinerja pegawai 

Dokum
en 

19   Menyusun 
laporan 

bulanan 

dokumen kinerja 
pegawai 

dokumen  19  DIPA  

  

      4 Adanya laporan  
beban kerja dosen 

setiap akhir semester   

Dokum
en 

9   Dosen 
menyusun  

beban kerja 

dosen  setiap 

semester  

dokumen beban 
kerja dosen  setiap 

semester  

dokumen  9  DIPA  

  

      5 Adanya  laporan  

PDPT   Jurusan  

Dokum

en 

1    penyusunan    

PDPT 

Jurusan Gizi  

   laporan  PDPT  

setiap tahun     

keg/thn  2  DIPA  

  

      6 Terlaksananya  sistem 

penjaminan mutu   

Dokum

en 

1   Menyusun 

dokumen 

sistem 

penjaminan 

mutu   

dokumen SPMI dokumen  2  DIPA  

  

                melaksanaka

n kegiatan  

penjaminan  

mutu   

dokumen kegiatan 

SPM 

dokumen  1  DIPA  

  

                Moitoring 
dan evaluasi  

kegiatan  

jurusan  

dokumen 
monitoring dan 

evaluasi 

dokumen  1  DIPA  

  

                 

Mengusulka

n pembinaan  

dokumen audit 

eksternal 

paket  1  DIPA  



audit 

eksternal 

(akreditasi) 

  

4. Mewujudkan SDM Pendidik 
(dosen) dan tenaga 
Kependidikan (administrasi)  
yang Profesional   

1 Peningkatan  kualitas  

tenaga pendidikan dan  

kependidikan  

  Meningkatnya  

kualitas  tenaga 

pendidik(dosen)  

dosen 9 1 Mengusulka

n  Dosen  

dengan  

pendidikan  

S2   untuk 
untuk  

mengikuti  

pendidikan 

S3    

Dosen  mengikuti  

pendidikan S3  

orang  2  DIPA  

  

        

  

    2 Mengusulka

n  dosen 

jurusan Gizi   

sebagai 

dosen  

berprestasi 

Dosen  diusulkan 

sebagai dosen  

berprestasi  

orang  1  DIPA  

  

        

  

    3 Mengusulka

n dosen 

untuk 
mengikuti 

pelatihan 

Dosen mengikuti 

pelatihan 

orang 5  DIPA  

  

        Meningkatnya  

kualitas  tenaga non 

pendidikan 

orang 11 4 Mengusulka

n pegawai 

mengikuti   

pelatihan  

ketrampilan  

Tenaga 

Kependidikan 

mengikuti  

pelatihan 

ketrampilan                                                     

orang  2  DIPA  

                5 Mengusulka

n  tenaga  

Satpam   

mengikuti  

pelatihan  

Satpam 

tenaga  satpam 

memiliki  

sertifikat pelatihan 

orang  3  DIPA  

 



 
RENCANA KINERJA TAHUNAN  PRODI DIV JURUSAN GIZI POLTEKKES DENPASAR TAHUN 2020 

  
VISI 

menjadi program studi vokasional yang menghasilkan sarjana terapan di bidang gizi yang bermutu,  profesional, kompetetitif, berbudaya berwawasan 
kesehatan pariwisata dan internasional pada tahun 2030 

              

MISI 

 

        

    1 Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang gizi yang unggul dan kompetitif 

2 Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang gizi dan pangan berbasis kesehatan  pariwisata 

3 Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional   berbasis wilayah dan hasil penelitian terapan    

4 Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kearifan lokal yang berorientasi pada konseling gizi  pariwisata    

5 pengembangan kewirausahaan dibidang 
pangan dan gizi berbasis budaya pariwisata 

          

6 Menyelenggarakan inovasi program melalui dukungan sumber daya internal dan 
eksternal melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral 

      

 
 

            

              

 

             

NO TUJUAN  

SASARAN 
  

KEGIATAN 

Ket 

  

Uraian 
key Performance 

indicator 
Satuan Target Kegiatan 

Indikator 
Capaian 

Satuan/ 
Tahun  

Rencana  
Tingkat  
Capaian 
(Target ) 

1 2   3   4 5 
  

  7 8 
9 10           

11  

Misi  1 Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang gizi yang unggul dan kompetitif 

  Menyelen
ggarakan 
proses 
belajar 

1 Diperolehnya 
calon mahasiswa  
baru yang  
berkualitas  

  Rasio calon 
mahasiswa yang 
diterima 

Rasio 1 : 2 1 Penyebar
an 
informasi  
Penerima

Termuatnya 
informasi 
penerimaan 
mahasiswa 

Kegiatan  2  
DIPA  



mengajar ( 
PBM) 
yang 
berkualita
s 

melalui 
Sipenmaru 

an 
Mahasisw
a Baru  D 
IV Gizi   

Jurusan Gizi 
Poltekkes 
Denpasar di 
web Poltekkes 
Denpasar 

          Tercetaknya 
brosur 
penerimaan 
mahasiswa baru 
DIV Gizi 

lembar 500  
DIPA  

  

            Terlaksananya 
promosi melalui 
Media sosial 

Kegiatan  1   

  

                  Terlaksananya 
promosi 
kesekolah se-
Bali 

lokasi 30   

  

              2 Menyelen
ggarakan 
Sipenmar
u 
memalui 
jalur 
PMDP 
dan Uji 
tulis 

Terlaksananya 
Sipenmaru DIV 
Gizi melalui jalur 
PMDP dan Uji 
tulis 

Kegiatan  2  
DIPA  

  

              3 Menerima 
mahasisw
a baru 
DIV Gizi 

Jumlah 
mahasiswa 
yang diterima 
DIV Gizi reguler 

Mahasiswa 120  
DIPA  

  

                  Diterimanya 
mahasiswa DIV 
Gizi melalui jalur 
PMDP 

Persentase 60  
DIPA  

  

                  Diterimanya 
mahasiswa DIV 

Persentase 60  
DIPA  



Gizi melalui jalur 
Uji Tulis 

  

              4 Menerima 
mahasisw
a alih 
Jenjang 

Diterimanya 
mahasiswa DIV 
Gizi Alih 
Jenjang 

Persentase 40  
DIPA  

  

  2 Penerapan  PBM 
Kurikulum yang 
mengacu pada 
SN Dikti   

   Menerapkan 
Kurikulum DIV 
Gizi yang 
mengacu SN 
Dikti 

kelas 8 1 Melaksan
akan 
PBM  
dengan 
kurikulum  
program 
D IV  Gizi   

Terlaksanakan 
Kurikulum D IV 
Gizi  pada 8  
kelas  program 
D IV  Gizi  
setiap  semester  

keg 8 DIPA 

  

            2 Melaksan
akan 
Review 
workshop   
kurikulum  
DIV Gizi  

Terlaksana  
Review  
workshop  
Kurikulum  prodi  
D IV  Gizi  

keg 1  
DIPA  

  

            3 melaksan
akan 
workshop 
dietitik 
kuliner 
dan 
dietetic 
tourism 

Terlaksananya  
workshop dietitik 
kuliner dan 
dietetic tourism 

keg 1  
DIPA  

  

            4 Melaksan
akan 
workshop 
metode 
pembelaj
aran dan 
media 

Terlaksanakan 
workshop 
dengan hasil 
media 
pembelajaran 

keg 1  
DIPA  



  

            5 Melaksan
akan  
Metode 
Pembelaj
aran   
dengan 
emo 
Demo  

Terlaksana   
Metode  
pembelajaran  
dengan emo 
demo  

kelas  4  
DIPA  

  

  3 Diperolehnya 
Lulusan yang 
berkualitas  

  Kualitas lulusan 
yang dihasilkan 
meningkat  
setiap tahun   
dengan  IPK ≥ 
3.25 

Persentase 90 1 Penyusun
an  
GBPP, 
Silabus, 
RPP, 
Bahan   
ajar   
kurikulum  
Prodi DIV 

Tersusun 
GBPP/Silabus, 
RPP kuikulum, 
bahan  ajar  
pada semua  
mata kuliah  

mk 62   

  

  

  

        100 2 Melaksan
akan 
bimbinga
n 
akademik  
secara 
rutin  
minmal 4 
x dalam 1 
semester  

Terlaksananya 
bimbingan  
akademik  bagi 
setiap  
mahasiswa 4 x 
/semester 

keg 8   

  

  

  

 2 Meningkatkan 
kemampuan 
dosen 

dosen 4 1 Mengusul
kan 
dosen 
untuk 
mengikuti 
pekerti  

terlaksananya 
Dosen 
mengikuti    
pekerti 

orang 4   

  

  

  

    dosen 6 2 Melaksan
akan 
Pelatihan 

Dilakukan 
Pelatihan RD 

orang 6   



RD 
kerjasam
a dengan 
Persagi 
dan  
AIVOGI 

  

  

  

    dosen 4 3 Mengusul
kan  
Dosen  
untuk  
mengikuti  
pelatihan  
penyusun
an  bahan 
ajar  

Terlaksananya 
Dosen   
mengikuti  
pelatihan 
penyusunan 
bahan ajar  

orang  4   

  

  

  

    dosen 24 4 Mengusul
kan  
Dosen  
untuk  
mengikuti  
pelatihan 
sesuai   
bidang 
kompeten
si 

Dosen  telah 
mengikuti  
pelatihan sesuai  
bidang 
kompetensi  

orang 24   

  

  

  

    dosen 6 5 Mengusul
kan  
Dosen 
Untuk 
mengikuti  
Kursus 
Bahasa 
Inggris  

Dosen  telah 
mengikuti  
kursus  bahasa 
inggris  dengan 
nilai Toefl min 
500  

orang  6   

  

  4 Menciptakan   
suasana PBM 
yang efektif aman 

Tercipta suasana 
kelas,lingkungan 
kampus yang efektif 

Persentase 100 1 Mengusul
kan   
pengadaa

Tersedia bahan 
ajar di 
perpustakaan 

buku /modul  62   



dan nyaman  , aman dan nyaman  
bagi  dosen dan 
mahasiswa  

n 
penamba
han 
bahan 
ajar   
untuk 
setiap 
mata 
kuliah  

untuk setiap 
mata kuliah    

  

  

  

  100 2 Mengusul
kan  
pengadaa
n   buku  
perpuska
an sesuai 
dengan 
standar  

tersedia    
koleksi  pustaka  
sesuai dengan  
standar  

judul 300   

  

  

  

  100 3 Mengusul
kan  
pengadaa
n   buku  
perpuska
an sesuai 
dengan 
standar  

tersedia    
koleksi  pustaka  
sesuai dengan  
standar  

eks 350   

  

  

  

  100 4 Mengusul
kan  
penamba
han   
pengadaa
n jurnal 
ilmiah  
Nasional  
tercetak  
2 judul  

Tersedia di 
perpustakaan 
Jurnal ilmiah 
Nasional   

Jurnal 3   



  

  

  

  100 5 Mengusul
kan  
penamba
han   
pengadaa
n Jurnal  
Ilmiah  
Internasio
nal   1 
Judul  

Tersedia di 
perpustakaan 
Jurnal ilmiah 
Internasional  

Jurnal 2   

  

  

  

  100 6 Mengusul
kan  
penamba
han   
pengadaa
n jurnal 
terakredit
asi 1 judul 

Tersedia di 
perpustakaan 
Jurnal 
terakreditasi 1 
judul 

judul  1   

  

  

  

  100 7 Mengusul
kan  
Pengadaa
n   
Prosiding 
ilmiah  

Tersedia   
Prosiding Ilmiah 
terakreditasi  
setiap tahun  

judul  1   

  

  

  

  100 1 Mengusul
kan 
penamba
han 
pengadaa
n alat 
bantu 
belajar 
mengajar 
dan 
sarana 
pendidika

Tersedia alat 
bantu belajar 
mengajar yang 
memadai di 
setiap kelas  

      

          LCD buah 5   

          Laptop buah 4   

          Layar Screen buah 8   

  

  

  

    Wireless set 8   



n    

              AC  2 PK  buah  8   

  

  

  

  100 1 Mengusul
kan  
penamba
han 
pengadaa
n  alat  
bantu  
belajar 
mengajar  
dan 
sarana 
pendidika
n   di 
laboratori
um   

Tersedia  
laboratorium 
Penyelenggaraa
n Makanan/ Diet 
kuliner  bertaraf   
berstandar  
Internasional  

lab  1  
DIPA  

  

  

  

        Tersedianya 
penambahan 
alat lab PSG 
dan lemari 

Paket 1  
DIPA  

  

  

  

        Tersedianya 
penambahan 
alat lab PKG 
dan lemari 

Paket 1  
DIPA  

  

  

  

  100 1 Mengusul
kan  
perbaikan 
sarana 
dan 
prasarana 
perkantor
an  

Sarana 
perkantoran 
terpelihara 
dengan baik  

paket  1   

          Komputer unit 2   

          Meja komputer unit 2   

          Printer    buah 2   

          AC  2 PK unit 3   

          Laptop buah 4   

              Telpon set 1   



  

  

  

  100 2 Mengusul
kan 
pengadaa
n alat   
kebersiha
n   
halaman 
/lingkunga
n   
kampus 

Mesin  
pemotong  
rumput  

unit  5   

  
  

  
      Gunting  rumput  

besar 
buah  10   

  
  

  
      Bak  Sampah 

besar 
buah  10   

            Arit buah  10   

            Pisau kapak buah  10   

            Cangkul buah  10   

              Skop  sampah  buah  10   

  
  

  
        Alat kebersihan  

ruangan  
paket  10   

  
  

  
  100 3 Mengusul

kan  
penataan  
Taman  
lingkunga
n  
kampus  

Kolam  
pancuran  

buah  2   

  
  

  
      Patung  

Saraswati 
buah  2   

            Padmasana buah 1   

  
  

  
      Penunggun 

karang 
buah 1   

            Kantin buah 2   

            Tempat Parkir buah 2   

            Tanaman  Hias  buah   100   

  

  

  

  100 4 Mengusul
kan 
tembok 
pagar 

Tersedianya 
tembok pagar 
pembatas jalan 

paket 2   

  

  

  

    5 Menyedia
kan  
Network 
komputer 
dan  
Internet     
bagi 
dosen 

Tersedia 
Network internet 
bagi dosen dan 
mahasiswa  

unit  2   



dan 
mahasisw
a  

  

  5 Terselenggarany
a  pelayanan 
administrasi  
akademik yang 
berkualitas  

2 Tersedia 
dokumen 
perencananan 
pendidikan dan 
catatan 
penyelenggaraan 
pendidikan 
sesuai  peraturan  

dokumen 16   Menyusu
n  
Dokumen 
perencan
aan 
pendidika
n dan  
penyelen
ggaraan  
pendidika
n sesuai 
panduan 

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan 
pendidikan tepat 
waktu  

      

  
  

  
 

       Kalender 
Akademik 

keg  1   

      
 

       KRS keg 2   

      
 

       KHS keg 2   

  

  

  
 

       Jadwal 
perkualiahan  

keg 2   

  
  

  
 

           Jadwal UTS, 
UAS 

keg 2   

  
  

  
 

           Jadwal PPK 
Tahap I 

keg 1   

  

  

  
 

           GBPP, Silabus , 
RPP, bahan  
ajar/modul 

keg 2   

  
  

  
 

           Daftar  hadir  
Mahasiswa  

keg 2   

  
  

  
 

           Jurnal 
perkuliahan  

keg 2   

  

  

  
 

           SK Dosen , SK  
Mahasiswa, SK 
PA 

keg 2   

  
  

  
 

            SK PPK tahap 
I, SK PL 

keg 1   

  

  

  
 

           Panduan PA, 
Akademik dan 
Skripsi 

keg 1   

  
  

  
 

           Laporan 
Triwulan 

keg 1   



  
  

  
 

           Laporan  
Pendidikan  

keg 2   

  
  

  
 

           Laporan PPK 
Tahap I 

keg 1   

  

  

  
 

             Borang Monev 
Dosen  dan 
mahasiswa 

keg 2   

  

  

  
 

          Terlaksan
a 
kepuasan 
layanan 
akademik 

Kepuasan 
layanan 
akademik 
persen 

persen 90   

  

  

  
 

          Terlaksan
a 
kehadiran 
mahasisw
a dalam 
perkuliah
an 

Kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan teori 

persen 75   

  

  

  
 

            Kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkuliahan 
praktikum 

persen 100   

  

  

  
 

          Terlaksan
anya 
beasiswa 
bagi 
mahasisw
a  yang 
berpresta
si 

Mahasiswa 
mendapatkan 
beasiswa pad 
TK I, II , III dan 
IV 

orang 12   

  

  

    

3 Tersedia 398 
Kartu tanda 
Mahasiswa  

Persentase 100 1 Mengusul
kan 
pengadaa
n Kartu 

Tersedia Kartu 
tanda 
mahasiswa  
sesuai 

kartu 398   



Tanda  
Mahasisw
a  

kebutuhan  

  

  6 Tersedia sarana 
dan Prasarana 
pendidikan yang  
memadai  

  

Tersedia  
Prasarana  ruang  
kelas dan 
laboratorium 
sesuai 
kebutuhan  

Persentase 100 1 Mengusul
kan 
pengadaa
n  sarana 
kelas 
ruang D 
IV  Gizi     

Tersedia 
tambahan 
sarana kelas 
ruang D IV  

paket       

              Kursi kuliah buah  100   

  
        

 

Papan  
whiteboard 

buah 8   

  
            Meja kursi 

dosen  
buah  8   

          AC 2PK buah  6   

          TV  kelas  buah 4   

  
        Wireless dan 

mike 
unit  8   

  
        LCD Screen 

control 
unit  8   

          Briket LCD unit 8   

          LCD unit 4   

          Laptop unit 6   

                    Almari kelas unit 8   

  

      2 Terlaksananya  
pengadaan  
peralatan  
pendidikan  
sesuai   
kebutuhan  

Persentase 100 1 Mengusul
kan 
pengadaa
n  sarana  
pendidika
n   sesuai  
kebutuha
n  

Tersedia  
sarana  
pendidikan 
sesuai 
kebutuhan  

      

  
                Papan White  

Board  
buah  4   



  
                Meja 

pengelola/dosen  
set 4   

  
                Kursi   

pengelola/dosen 
  20   

  
                Almari form 

absen 
buah  2   

                  Filing kabinet unit  8   

                  Papan  planel  buah  4   

  
                TV Flat diagonal 

120 cm 
unit 2   

                  Camera   unit 2   

  
                Almari  Buku 

kaca  
buah  8   

  
                Almari arsip 

kaca 
buah  6   

  
                Printer   Laserjet 

+ Fotocopy 
unit 1   

  
                Kabel Roll   10 

m  
buah  5   

  
                Kursi tunggu 

steinless 
buah 8   

  

  7. 
Mengusulka
n 
pembentuka
n   Prodi 
Profeswi 
Gizi  

Mengusulkan  
Pembentukan  
Prodi Profesi   
Gizi   

  Terbentuknya   
Prodi profesi 
Gizi   

keg  1 1 mengusu
lkan   
pembent
ukan  
Prodi  
Profesi 
Gizi  

Diusulkannya 
pembentukan 
prodi profesi   
Gizi   

keg 1  
DIPA  

  Membentu
k 
Mahasisw
a  Jurusan 
Gizi 
Profesiona
l  dalam 
Bidang 

1 Mewujudkan  
mahasiswa yang  
profesional di 
bidang akademik  
baik lokal dan  
Nasional  

1 Terwujudnya  
mahasiswa  yang  
berpretasi  di 
bidang akademik  
baik lokal  dan 
Nasional  

Kegiatan 2 1 Memfasilit
asi  dan 
mendoron
g 
mahasisw
a  
mengikuti  
kegiatan  

Tersedianya  
transportasi  
kegiatan lomba 
Debat Bahasa 
Inggris dan 
Karya Ilmiah 

keg  2   



Akademik  lomba  

                Dosen  
pembimbing/  
pendamping  

orang  2   

        mahasiswa 75 2 Mendoron
g 
mahasisw
a  untuk 
mengikuti  
Kursus 
Bahasa 
Inggris  

Mahasiswa 
semester VIII 
telah mengikuti  
kursus  bahasa 
inggris  dengan 
nilai Toefl min 
450 

orang  75   

        2 Terlaksana 
kegiatan  
seminar ilmiah   
oleh mahasiswa  

Kegiatan 1 3 Membina  
mahasisw
a  dalam 
melaksan
akan 
seminar 
Ilmiah  

Terlaksana  
seminar Ilmiah  
yang  
diselenggarakan 
mahasiswa  

keg 1   

  

  2 Terwujud  
mahasiswa yang   
sehat  

  398 Mahasiswa 
mendapat 
layanan asuransi  
kesehatan 
selama  
mengikuti 
pendidikan   

Persentase 100 4 Mengusul
kan obat 
obat 
sederhan
a (P3K) 
untuk 
mahasisw
a 

semua 
mahasiswa 
mewndapatkan 
pengobatan 
sederhana 
apabila ada 
gangguan 
kesehatan 
dalam proses 
kegiatan pbm 

orang  398   

  

  3 Terwujud  
mahasiswa   
profesional  di 
bidang 
ekstrakurikuler  

  Terselenggara   
kegiatan  
ekstrakurikuler 
bagi mahasiswa 

Persentase 100 1 Melaksan
akan   
kegiatan  
kepramuk
aan  bagi 
mahasisw

Terlaksana 
kegiatan 
kepramukaan 
dan SBH secara 
ruitin setiap 
bulan  

keg  12   



a  

  

    2 Melaksan
akan  
kegiatan  
MAPALA 

terlaksana 
kegiatan  
MAPALA  

keg  1   

  

           3 Mengikuti  
kegiatan 
Pertinas 
SBH/Kem
nas Kes 

 Terlaksana  
Pertinas SBH / 
Kemnas Kes 

keg  1   

  

           4 Melaksan
akan 
kegiatan  
senam 
pagi dan  
olahraga   

Terlaksana 
kegiatan  senam 
pagi dan 
olahraga setiap 
minggu  

keg 48   

  

           5 Melaksan
akan  
kegiatan                                                 
forum  
komunika
si  IKM  
Jur. Gizi  
Poltekkes  
se 
Indonesia  

Terlaksana  
kegiatan                                                 
forum  
komunikasi  IKM  
Jur. Gizi  
Poltekkes  se 
Indonesia  

keg  1   

  
           6 Melaksan

akan 
kegiatan  
pembinaa
n mental  
melalui 
kegiatan 
keagama
an  

Dharma  
wacana  

keg 1   

  

             Persembahyang
an  Bersama  ( 
Tirtayatra ) 

keg 1   



  

            7 Melaksan
akan 
kegiatan 
di bidang  
kesenian  

Ikut serta dalam 
tari kebesaran 
Poltekkes pada 
wisuda dan Dies  

keg 2   

  

            8 Melaksan
akan 
Studi  
banding  
Ke 
Jurusan  
Gizi 
Diluar 
Poltekkes  
Denpasar  

terlaksana 
kegiatan  studi 
banding  ke 
jurusan Gizi lain  
1 kali dalam 
setahun  

keg 1   

  

              9 Melaksan
akan 
Germas 

Terlaksanaka 
kegiatan 
Penyuluhan, 
aktifitas fisik, 
cek status 
kesehatan  

keg 1   

  

              10 membent
uk club 
kuliner 
dietetika   

terbentuknya 
club dietetika 
kuliner  dan 
dietetik tourism 
dengan 
kegiatannya 

keg 2   

  

              11 Pembentu
kan    
komunitas  
Gayo dan 
Komunita
s   peduli   
ASI  

Terbentuknya     
komunitas  
Gayo dan 
Komunitas   
peduli   ASI  

keg 2   

  

              12 Mengikuti   
Kegiatan   

Terlaksananya     
Kegiatan   

keg 1   



Lomba   
Gizi  pada  
Hari Gizi  
nasional  

Lomba   Gizi  tk 
nasional   pada  
Hari Gizi  
nasional  

  

              12 Melaksan
akan 
pesta 
siaga 

Terlaksana 
penyuluhan dan 
konsultasi gizi 

keg 1   

                            

    4 Mewujudkan 
Mahasiswa  
jurusan Gizi yang 
Mandiri  dan 
berbudaya  

  Terwujudnya  
mahasiswa 
jurusan Gizi yang  
mandiri  dan 
berbudaya   

Persentase 100 1 Workshop 
dan 
seminar  
kewirausa
hanan di 
bidang 
Gizi  dan  
pengemb
angan  
diri  bagi  
mahasisw
a  

Terlaksananya 
workshop 
kewirausahaan 
bidang gizi 
/tahun  

frek /tahun 1   

             2 Menerapk
an  
praktek  
kewirausa
haan di 
bidang 
gizi   
Nutrition 
Feeding  
Program  
bagi 
mahasisw
a  

Terlaksana  unit 
usaha  Nutrition 
Feeding  
Program   

paket  1   



    5 Meningkatkan 
kinerja   
manajemen 
internal dalam 
pengelolaan 
SDM. 

1 Adanya  uraian 
tugas yang jelas  
untuk semua 
pegawai 

Dokumen 1   Menyusu
n  uraian 
tugas 
untuk 
semua 
pegawai 
di 
Jurusan 
Gizi  

Tersedianya 
dokumian uraian 
tugas  pegawai 

dokumen  1   

     2 Semua pegawai 
melaksanakan 
tugas  sesuai 
dengan uraian 
tugas yang 
sudah  di susun  

Dokumen 1   Motivasi 
kepada 
Pegawai  
untuk 
melaksan
akan 
tugas 
seuai 
dengan 
uraian 
tugas 
yang 
telah 
disusun 

Tersedianya 
Dokumen 
pelaksanaan 
tugas pegawai  

orang  41   

     3 Adanya laporan 
evaluasi  kinerja 
pegawai  dan 
umpan balik 
setiap tahun  

Dokumen 1   Melaksan
aakan 
monitorin
g kinerja 
pegawai  
dan  
evaluasi 
kinerja 
pegawai  

 Tersedinya 
dokumen  
evaluasi  kinerja 
pegawai  

dokumen  1   

     4 Adanya laporan  
beban kerja 
dosen setiap 
akhir semester   

Dokumen 12   Dosen 
menyusu
n  beban 
kerja 

Tersedianya 
dokumen beban 
kerja dosen  
setiap semester  

dokumen  12   



dosen  
setiap 
semester  

     5 Adanya  laporan  
PDPT   Jurusan  

Dokumen 1    
penyusun
an    
PDPT 
Jurusan 
Gizi  

Tersedianya   
laporan  PDPT  
setiap tahun     

keg/thn  2   

        6 Terlaksananya 
semua sistem 
penjaminan mutu  
di tingkat jurusan 
gizi 

Dokumen 1   Menyusu
n 
dokumen 
sistem 
penjamin
an mutu 
di tingkat 
jurusan  

Tersedianya 
dokumen SPMI 

dokumen  2   

               melaksan
akan 
kegiatan  
penjamin
an  mutu  
di tingkat 
jurusan  

Tersedianya 
dokumen 
kegiatan SPM 

dokumen  1   

             Moitoring 
dan 
evaluasi  
kegiatan  
pembelaj
aran  

Tersedianya 
dokumen 
monitoring dan 
evaluasi 

dokumen  1   

                 
Mengusul
kan 
pembinaa
n  audit 

Tersedianya 
dokumen audit 
internal 

paket  1   



internal 

   
Mewujudk
an 
pengelola
an  
layanan 
keuangan 
dan 
admibistra
si  
perkantora
n  yang 
transparan 
dan  
akuntabel  

  Terwujudnya  
pengelolaan 
Keuangan yang 
transparan dan 
akuntabel  

  Tersusunnya  
RKAKL dan 
Rencana Kerja 
tahunan  2020 

Dokumen 1 1 Menyusu
n  dan 
mengajuk
an  
perencan
aan 
anggaran  
dalam  
bentuk 
RKAKL  

tersedia 
Dokumen 
RKAKL 2020 

dokumen  1   

          2 Menyusu
n dan 
mengajuk
an 
Rencana  
pelaksana
an 
kegiatan 
(RPK) 
dan 
Rencana 
Penarikan  
Anggaran 
(RPA)  

tersedia  RPK 
dan RPA  
jurusan  

dokumen  2  
DIPA  

          3 mengopti
malkan  
penyerap
an 
anggaran  
jurusan  

Usulan  
pencairan  
kegiatan 
keuangan   
sesuai RPK dan 
RPA  

paket  1  
DIPA  



sesuai 
POK  

          4 Melaksan
akan  
tertib 
administr
asi  
keuangan  
sesuai 
aturan  

laporan  
keuangan  
setiap bulan  

keg 1  
DIPA  

                5 Mengusul
kan  
pelatihan   

Terlaksanannya 
kegiatan 
menguikuti  
pelatihan  
bendahara  

orang 1  
DIPA  

               pelatihan  
barang dan jasa 
yang diikuti 
pegawai  

orang 1  
DIPA  

              Pelatihan 
arsiparis 

orang 2   

              Pelatihan 
instruktur lab 

orang 3   

              Pelatihan 
kepegawaian 

orang 1   

              Pelatihan SIM 
(Sisteim 
Informasi) 

orang 2   

              Pelatihan 
satpam 

orang 5   

           6 Mengusul
kan  
kegiatan  
operasion
al  dan  
pemelihar

terlaksana  
kegiatan 
operasional  dan 
pemeliharaan 
perkantoran 
secara  rutin 

bulan  12  
DIPA  



aan  
sarana 
perkantor
an  

setiap bulan  

    2 Terwujudnya 
pengelolaan 
administrasi  
pendidikan  
secara efektif dan 
efisien  

1 Tersusun 
Standar 
Operational 
Prosedur setiap 
kegiatan 

unit 12    
Melaksan
akan  
tugas -
tugas   
berdasark
an 
Standar 
Operasio
nal 
prosedur 

SOP kegiatan 
setiap   unit  

     
DIPA  

              Umum unit  1   

              kepegawaian unit  1   

              Perlengkapan unit  1   

              Keuangan unit  1   

              Akademik  unit  1   

              kemahasiswaan unit  1   

              Prodi D IV  unit  1   

              UPM unit  1   

              Penelitian unit  1   

              Pengabmas unit  1   

              Promosi unit  1   

              Layanan 
konsultasi Gizi 

unit 1   

              Laboratorium unit  1   

               Perpustakaan  unit  1   

   3 Meningkatkan 
kinerja   
manajemen 
internal dalam 

1 Tersusunnya  
rencana Kerja 
tahunan  2020 

Dokumen 1   Menyusu
n rencana 
kerja 
tahun 

dokumen 
rencana kerja 
2020 

dokumen  1  
DIPA  



pengelolaan 
SDM. 

2020 

   

    

2 Adanya  uraian 
tugas yang jelas  
untuk semua 
pegawai 

Dokumen 1   Menyusu
n  uraian 
tugas 
untuk 
semua 
pegawai 
di 
Jurusan 
Gizi  

dokumian uraian 
tugas  pegawai 

dokumen  1  
DIPA  

       3 Semua pegawai 
melaksanakan 
tugas  sesuai 
dengan uraian 
tugas yang 
sudah  di susun  

Dokumen 38   Motivasi 
kepada 
Pegawai  
untuk 
melaksan
akan 
tugas 
seuai 
dengan 
uraian 
tugas 
yang 
telah 
disusun 

Dokumen 
pelaksanaan 
tugas pegawai  

orang  38  
DIPA  

       4 Adanya laporan 
evaluasi  kinerja 
pegawai  dan 
umpan balik 
setiap tahun  

Dokumen 1   Melaksan
aakan 
monitorin
g kinerja 
pegawai  
dan  
evaluasi 
kinerja 
pegawai  

 dokumen  
evaluasi  kinerja 
pegawai  

dokumen  1  
DIPA  



       5 Adanya laporan 
kinerja pegawai 

Dokumen 38   Menyusu
n laporan 
bulanan 

dokumen kinerja 
pegawai 

dokumen  38  
DIPA  

       6 Adanya laporan  
beban kerja 
dosen setiap 
akhir semester   

Dokumen 16   Dosen 
menyusu
n  beban 
kerja 
dosen  
setiap 
semester  

dokumen beban 
kerja dosen  
setiap semester  

dokumen  16  
DIPA  

       7 Adanya  laporan  
PDPT   Jurusan  

Dokumen 1    
penyusun
an    
PDPT 
Jurusan 
Gizi  

   laporan  PDPT  
setiap tahun     

keg/thn  2  
DIPA  

       8 Terlaksananya 
semua sistem 
penjaminan mutu  
di tingkat jurusan 
gizi 

Dokumen 1   Menyusu
n 
dokumen 
sistem 
penjamin
an mutu 
di tingkat 
jurusan  

dokumen SPMI dokumen  2  
DIPA  

                 melaksan
akan 
kegiatan  
penjamin
an  mutu  
di tingkat 
jurusan  

dokumen 
kegiatan SPM 

dokumen  1  
DIPA  

                 Moitoring 
dan 
evaluasi  
kegiatan  
jurusan  

dokumen 
monitoring dan 
evaluasi 

dokumen  1  
DIPA  



                 
Mengusul
kan 
pembinaa
n  audit 
eksternal 
(akreditas
i) 

dokumen audit 
eksternal 

paket  1  
DIPA  

  Mewujudk
an SDM 
Pendidik 
(dosen) 
dan 
tenaga 
Kependidi
kan 
(administr
asi)  yang 
Profesiona
l   

1 Peningkatan  
kualitas  tenaga 
pendidikan dan 
non kependidikan  

  Meningkatnya  
kualitas  tenaga 
pendidik(dosen)  

dosen 16 1 Mengusul
kan   2 
Dosen  
dengan  
pendidika
n  S2   
untuk 
untuk  
mengikuti  
pendidika
n S3    

Dosen  
mengikuti  
pendidikan S3  

orang  2  
DIPA  

         

 

    2 Mengusul
kan  
dosen 
jurusan 
Gizi   
sebagai 
dosen  
berpresta
si 

Dosen  
diusulkan 
sebagai dosen  
berprestasi  

orang  1  
DIPA  

         

 

    3 Mengusul
kan 
dosen 
untuk 
mengikuti 
pelatihan  

Dosen 
mengikuti 
pelatihan 

orang 5  
DIPA  



         Meningkatnya  
kualitas  tenaga 
non pendidikan 

orang 6 4 Mengusul
kan  
tenaga  
Kependidi
kan untuk  
mengikuti  
pendidika
n 
setingkat  
lebih 
tinggi  

tenaga 
Kependidikan 
mengikuti 
pendidikan                  
SLTA/ ke D III/ 
S1,                                           

orang  3  
DIPA  

         

 

    5 Mengusul
kan 
pegawai 
mengikuti   
pelatihan  
ketrampil
an  

Tenaga 
Kependidikan 
mengikuti  
pelatihan 
ketrampilan                                                     

orang  12  
DIPA  

         

 

    6 Mengusul
kan  
tenaga  
Satpam   
mengikuti  
pelatihan  
Satpam 

tenaga  satpam 
memiliki  
sertifikat 
pelatihan 

orang  5  
DIPA  

          

  

    7 Mengusul
kan  
tenaga  
pengemu
di (sopir)  

Tersedia 1 
orang tenaga 
pengemudi 
(sopir) 

orang  1  
DIPA  

                         

MISI    2  : Menyelenggarakan penelitian terapan di bidang gizi dan pangan berbasis budaya pariwisata 

  1. 
Meningkat
kan IPTEK  
bidang  

1 Peningkatan  
kualitas  dan   
kuantitas   
penelitian  Dosen 

  Meningkatnya  
kualitas  dan  
kuantitas   
penelitian 

Dosen 16 1 Mengusul
kan  
Penelitian  
dosen   

Terlaksana  
penelitian dosen   
melalui  
risbinakes  

Penelitian  16  
DIPA  



Gizi   
melalui  
kajian 
ilmiah dan   
penelitian  

dengan  
melibatkan  
mahasiswa   

dikalangan  
Dosen dengan  
melibatkan 
mahasiswa   

melalui   
dana 
Risbinake
s  

  

        2 Mengajuk
an   
Usulan 
Penelitian  
dosen   
dengan 
dana 
mandiri  

Terlaksana 
penelitian dosen  
dengan dana 
mandiri  

Penelitian  2   

  

  

    

      3 Kerjasam
a  dalam 
bidang 
penelitian 
dengan 
instansi 
pemerinta
h/swasta  
dalam 
dan luar 
negeri  

Terlaksana 
penelitian  yang 
merupakan 
kerjasama  
dengan instansi 
lain  

Penelitian  4   

  

  2 Peningkatan 
publikasi hasil  
penelitian dosen 
melalui  prosiding 
dan Jurnal Ilmiah  
terakreditasi     

  Meningkatnya   
jumlah publikasi   
penelitian Dosen 
dalam prosiding 
dan  jurnal ilmiah  
terakreditasi  

Persentase 100 1 Mengirim
kan   hasil 
penelitian 
dosen  
untuk 
dipublikas
ikan 
dalam 
prosiding/ 
jurnal 
ilmiah  

Publikasi hasil 
penelitian  
dalam  
prodising/ jurnal 
ilmiah  

Artikel  4   

             2 mengajuk terbitnya hak sertifikat 15   



an 
HAKI/hak 
paten  
untuk 
hasil 
karya 
dosen 

paten Haki hasil 
karya dosen 

  

             Mengirim
kan hasil 
penelitian 
dosen 
untuk 
dipublikas
ikan 
dalam 
prosiding 
/ jurnal 
ilmiah 
terakredit
asi 
Nasional/I
nternasio
nal  

Publikasi hasil 
penelitian  
dalam prosiding/ 
jurnal ilmiah 
terakreditasi  
nasional/interna

sional  

Artikel  10   

  

             Mengirim
kan hasil 
penelitian 
dosen 
untuk 
dipublikas
ikan 
dalam 
prosiding 
/ jurnal 
ilmiah 
terakredit
asi 

Publikasi hasil 
penelitian  
dalam prosiding/ 
jurnal ilmiah 
terakreditasi  
nasional/interna
sional  

Artikel  5   



Nasional/I
nternasio
nal  

  

  

    

      2 Mengirim
kan hasil 
penelitian 
dosen 
untuk 
dipublikas
ikan 
dalam  
Jurnal 
Internasio
nal  
bereputas
i  

Publikasi hasil 
penelitian   
jurnal ilmiah 
internasional   
bereputasi  

Artikel  2   

  

2. ikut 
serta 
dalam 
kegiatan 
pertemuan 
ilmiah 
nasional/in
ternasiona
l 

  

mengikuti   
kegiatan 
pertemuan ilmiah 
nasional/internasi
onal 

  meingkatkan 
peran dosen 
dalam mengikuti   
kegiatan 
pertemuan ilmiah 
nasional/internasi
onal 

dosen 16   mengirim 
dosen 
untuk 
mengikuti 
kegiatan 
pertemua
n ilmiah 
baik 
nasional/n
asional 

jumlah dosen 
mengikuti 
kegiatan 
pertemuan 
ilmiah  baik 
nasional/interna
sional 

orang 16  
DIPA  

  

3. 
Mengemb
angkan    
kegiatan   
Seminar  
dan  
Conferens
i 
Internasio
nal   di   

Melaksanakan  
kegiatan seminar    
Interbnasional  
dan  Konferensi 
Internasional  

  terlaksananya 
kegiatan   
pseminar 
Internasional dan  
konferensi 
Internasional di 
bidang Gizi 

Kegiatan 2   Melaksan
kan  
kegiatan     
seminar 
dan  
konferens
i 
Internasio
nal    

kegiatan   
Seminar dan    
konferensi 
Internasional   
bidang Gizi  

keg 2  
DIPA  



bidang   
Gizi  dan 
Pangan   

  

4. 
meningkat
kankan 
wawasan 
ilmiah 
melalui 
kegiatan 
stadibandi
ng 
nasional/  
internasin
al   

peningkatan 
wawasan ilmiah 
dosen dengan 
melakukan 
studibanding 
secara 
nasional/internasi
onal 

  meningkatnya  
wawasan ilmiah 
dosen dengan 
melakukan 
studibanding 
secara 
nasional/internasi
onal 

dosen 16    
melakuka
n studi 
banding 
secara 
Nasional/I
nternasio
nal untuk 
meningka
tkan 
wawasan 
ilmiah   

dosen mengikuti 
studi banding ke 
dalam/luar 
negeri sesuai 
kerjasama  

orang 16  
DIPA  

                            

  

5. 
Membentu
k    
kelompok  
kajian  
Bidang 
Gizi  dan   
Kuliner 
Tradisiona
l   Bali    

Pembentukan     
Kelompok kajian 
Bidang  Gizi  dan 
Kuliner 
Tradisonal  Bali  
sebagai unggulan 
Prodi D IV Gizi  

  Terbentuk   
Kelompok kajian    
Bidang Gizi   dan 
Kuliner   
Tradisional  
sebagau 
unggulan prodi 
Gizi  

keg  1   1. 
membent
uk   
kelompok 
kajian     
Bidang 
Gizi dan  
kliner 
Tradision
al  Bali  

terbentuknya  
kelompok kajian 
Bidang Gizi  dan  
Kuliner 
Tradisioanl bali   

keg 1  
DIPA  



  

                Melakuka
n 
pengkajia
n  bidang  
gizi dan  
kliner 
tradisonal   
Bali  
kerjasam
a dengan    
BPOM 
dan  
Industri   
Parwisata   

Terlaksana 
kegiatan kajian 
di  bidang  gizi   
dan kuliner   
tradisonal   
kerjasama 
dengan   BPOM 
dan   Industri 
Pariwisata  

keg 2   

  

                Melakuka
n 
Disemina
si    hasil 
kajian 
bidang   
Gizi dan 
Pangan   

Terlaksananya  
diseminasi   
hasil   kajian  
bidang gizi  dan  
kuliner 
tradisional  Bali  

keg 1   

  
        

Menyusu
n   hasil 
kajian  
bidang   
gizi dan    
kliner 
tradisional 
dalam 
bentuk  
Policy 
Brief  

tersusunnya 
policy  brief hasil    
kajian gizi     

dok 2   

  



  1. 
Melaksan
akan  dan 
membuda
yakan   
Pengabdia
n 
masyarak
at  di 
kalangan 
Dosen  
dan 
mahasisw
a yang 
berbasis   
Riset dan 
Wilayah  

  Melaksanakan 
kegiatan 
pengabdian  
kepada 
masyarakat  di 
kalangan dosen  
berbasis  Riset  
dan Wilayah 

  Terlaksananya 
kegiatan   
pengabdian  
masyarakat di 
kalangan  dosen  
berbasis Riset  
dan    Wilayah 

Dosen 16 1 Melaksan
akan  
kegiatan 
pengabdi
an 
masyarak
at  
terpadu di 
lingkunga
n 
Poltekkes  
sebagai  
unggulan  
Prodi  

terlaksana 
kegiatan 
pengabmas 
terpadu setiap  
tahun  sebagai 
unggulan Prodi  

keg 2   

              2 Melaksan
akan  
kegiatan 
pengabdi
an 
masyarak
at  
berbasis   
Riset dan   
Wilayah    

Mengusulkan  
kegiatan 
pengabmas   
dosen  dengan 
dana dipa   
setiap tahun  

dosen 16   

  

  

  
 

  

 

    3 Melaksan
akan  
kegiatan   
Dialog  
Interaktif  
Gizi  
Masalah 
Gizi 
melalui 

Terlaksana 
kegiatan  dialog  
Gizi interaktif di  
radio  setiap 
bulan 

keg /thn  12   



radio  

  

  

  
 

  

 

    3 Melaksan
akan 
kegiatan  
penyuluh
an dan 
konsultasi 
gizi  pada 
masyarak
at umum 

Terlaksana 
kegiatan  
penyuluhan dan 
konsultasi gizi  
setiap minggu  
bagi  
masyarakat 
umum 

keg/thn 18   

  

  

    

        4 Melaksan
akan  
kegiatan  
desa 
dampinga
n bidang 
gizi  

Terlaksana   
kegiatan   desa 
dampingan   di 
bidang  gizi  

desa 1 

  

  

  

  
 

       5 pembentu
kan    
Kampus  
Peduli   
Gizi  

terbentuknya    
kampus   Peduli  
Gizi   

unit 1 

  

  

  

  
 

       5 Dosen   
sebagai  
Narasum
ber   
Bidang 
Gizi   
pada   
Kegiatan  
diluar  
Jurusan  

Terlaksana 
kegiatan  dosen 
sebagai 
narasumber  
pada  kegiatan 
di luar Jurusan   

dosen  10   

  
  

    
  

 

      Melaksan
akan 

Terlaksananya 
kegiatan 

keg/thn 1   



kegiatan 
Capacity 
building 

capacity building 

 

             

MISI    4  Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kearifan lokal yang berorientasi pada konseling gizi pariwisata 

  1. 
Melakuka
n 
konseling  
gizi 
pariwisata 

1 Terwujudnya 
kegiatan 
konseling gizi 
pariwisata 

  Terlaksananya 
kegiatan 
konseling gizi 
pariwisata   

Kegiatan 6 1 Melakuka
n  
magang 
konseling 
pariwisata 

Terlaksananya 
magang 
konseling gizi 
pariwisata 

keg 6   

          2 Melakuka
n kursus 
bahasa 
Inggris 
secara 
intensif 

Terlaksananya 
Kursus bahasa 
Inggris secara 
intensif 

keg 1   

  

        3 Melakuka
n 
kerjasam
a dengan 
stakehold
er  

Terlaksanakany
a kerjasama 
dengan 
terbitnya MoU 
dalam    bidang  
konseling   
parisiata  

keg 2   

  

2. 
Melaksan
akan 
kegiatan 
penyuluha
n dan 
konseling 
gizi  bagi 
masyarak
at umum 
dan 
pelaku    

  terwujudnya 
kegiatan 
penyuluhan dan 
konseling gizi 
bagi masyarakat 
umum   

  Terlaksananya 
kegiatan 
penyuluhan dan 
konseling gizi 
bagi   
masyarakat 
umum   

Kegiatan 1 1 Melaksan
akan 
kegiatan 
penyuluh
an dan 
konseling 
gizi bagi 
masyarak
at umum  

Terlaksananya 
kegiatan 
penyuluhan dan 
konseling gizi 
bagi masyarakat 
umum sesuai 
wilayah  

Kegiatan  1   



pariwisata  

  

              2 Mengemb
angkan 
kegiatan 
Klinik 
Konseling 
Gizi pada   
pusat  
keramaia
n ( 
lapangan,  
supermar
ket, 
bandara  )    

Mengembangak
an kegiatan 
Klinik Konsultasi 
Gizi  pada 
masyarakat   
pada   pusat   
keramaian   ( 
lapangan dan     
supermarket , 
bandara  

Kegiatan  2   

  

    Melaksanakan 
kegiatan 
penyuluhan dan 
konseling gizi 
bagi pelaku 
wisata, 
wisatawan dan 
masyarakat di 
wilayah 
pariwisata 

  Terlaksananya 
kegiatan 
penyuluhan dan 
konseling gizi 
bagi pelaku 
wisata, 
wisatawan dan 
masyarakat di 
wilayah 
pariwisata 

Kegiatan 1   Melaksan
akan 
kegiatan 
penyuluh
an dan 
konseling 
gizi bagi 
pelaku 
wisata, 
wisatawa
n dan 
masyarak
at di 
wilayah 
pariwisata 

Terlaksananya 
kegiatan 
penyuluhan dan 
konseling gizi 
bagi pelaku 
wisata, 
wisatawan Hotel 
bintang  4 dan 
masyarakat di 
wilayah 
pariwisata 

Kegiatan  1   



  

5. 
Meningkat
kan   
jumlah 
dan jenis  
kerjasama 
dan 
kemitraan  

  

Peningkatan  
jumlah   
kerjasama  dan 
kemitraan   
bidang  gizi 
dengan  instansi 
terkait  

  Meningkatnya  
jumlah  
kerjasama dan 
kemitraan   
bidang gizi 
dengan instansi 
terkait  

Dokumen 12   Mengusul
kan    
pembuata
n   
dokumen 
MOU  
untuk  
kegiatan  
bidang 
gizi   
dengan 
instansi  
terkait  

Jumlah  
dokumen   MOU  
kegiatan bidang 
Gizi  terbentuk  

dokumen  12   

 
pengembangan kewirausahaan dibidang pangan dan gizi berbasis budaya pariwisata 

  

Mengemb
angkan 
Kewirausa
haan  

  Mengembangkan 
kewirausahaan 

  Terlaksananya 
kegiatan 
kewirausahaan  

Kegiatan 2 1 Interpreun
eurship 
dan 
Inkubator 
Bisnis 
(Bidang 
Gizi) 

Menyelenggarak
an 
Interpreuneushi
p Inkubator 
bisnis (Table 
Manner) 

keg 2   

 
              

2 Mengemb
angkan 
kegiatan  
Catering 
diet 

Mengembangka
n kegiatan 
Catering diet di 
masyarakat 
umum 

Kegiatan  1   

    

            3 Mengemb
angkan 
kegiatan 
Klinik 
Konseling 
Gizi 
secara 
profesion
al  

Mengembangak
an kegiatan 
Klinik Konsultasi 
Gizi  pada 
masyarakat   

Kegiatan  1   



 

Menyelenggarakan inovasi program melalui dukungan sumber daya internal dan eksternal melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral 

 

1. 
Mengikuti  
festival   
safety and 
healty 
food  

  1. Mengikuti  
festival   safety 
and healty food 
serangkaian hari 
pangan sedunia 

  ikut dalam 
festival   safety 
and healty food 
sebagai bagian 
dari kegiatan 
lintras program 

Kegiatan 1    Mengikuti  
festival   
safety 
and 
healty 
food  

1. ikut kegiatan 
festival   safety 
and healty food  

Keg 1   

  

2. 
Mengikuti    
lomba di 
bidang  
pangan 
dan gizi 

  Mengikuti  lomba 
makanan dan 
jajanan 
tradisional 
Bali/nasional 

  ikut dalam  
lomba makanan 
dan jajanan 
tradisional bali 
secara lokal/ 
nasional 

Kegiatan 1   Mengikuti 
kegiatan   
loma 
makanan 
dan 
jajanan 
nasional/ 
tradisional 
Bali 

Ikut serta dalam 
lomba makanan 
dan jajanan 
nasional/ 
tradisional Bali 

Keg 1   

  

3. 
Membentu
k   dan 
Mengemb
angkan   
klinik gizi  
terpadu 
bderbasis  
IT   

  pementukan  dan  
pengembangan  
kegiatan  klinik 
gizi terpadu 
berbasis  IT    

    Kegiatan 1 1 membent
uk  dan  
mengemb
angkan  
klinik gizi  
terpadu 
berbasis  
IT  

aktifnya klinik 
gizi  

keg 1   



  

              2 mengemb
angkan 
tempat 
praktek 
,seperti di 
tempat 
praktek 
dokter 
bersama. 
Kimia 
farma 

adanya 
kerjasama 
praktek di klinik2 
praktek 
dokter/kimia 
farma dll 

Kegiatan  2   

 

                   

  

       

  
Denpasar, 14 Maret 2020  

 

 

  

 

  

  

 

 Ketua Jurusan Gizi  

           

 

 

Ni Komang Wiardani,SST.,M.Kes. 

           
NIP. 196703161990032002 

 

 

 

 



 

 

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 

JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN 

 

 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 



RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2021 

POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 

JURUSAN : KESEHATAN LINGKUNGAN 

     

   

Visi :Menjadi Institusi Pendidikan Diploma III Kesehatan Lingkungan yang bermutu, profesional, kompotitif, berbudaya dan berwawasan pariwisata 
pada tahun 2020 

  

   

Misi : 
  

   

 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan vokasi di bidang Kesehatan Lingkungan. 
  

   

2.Menyelenggarakan kegiatan Penelitian terapan di bidang Kesehatan Lingkungan. 
  

   

3.Menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang Kesehatan Lingkungan 
    

   

4.Meningkatkan sumberdaya dosen di bidang kesehatan lingkungan dan tenaga kependidikan sesuaistandar pendidikan tinggi 
  

   

5.Meningkatkan kemitraaan dan kerjasama dengan stakeholder di binag Kesehatan Lingkungan berbudaya dan berwawasan pariwisata 
 

   

  

  

         

   

NO MISI TUJUAN 
SASARAN 

PROGRAM 

KEGIATAN 

URAIAN INDIKATOR TARGET 
URAIAN 

INDIKATOR 
CAPAIAN 

SATUAN TARGET  KET  

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

1 Menyelenggarakan Tri 
Dharma Perguruan 
tinggi 

Menghasilkan lulusan 
yang bermutu, 
profesional, berdaya 
saing dan berbudaya.  

Diterimanya 
calon mahasiswa 
yang berkualitas 
dengan 
kelulusan 4L 
sebanyak 15% 
dari yang 
diterima 

Tersebarnya informasi 
penerimaan 
mahasiswa baru 

27 Mengusulkan 
sosialisasi/penyebarlu
asan Informasi 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

Sosialisasi/penyeba
ran informasi 
Penerimaan 
Mahasiswa baru 

Poromasi ke 
SMAdan SMK 
Seluruh bali dan 
kekantor Dinas 
Kes, 
RS,Puskesmas, 
Prop. Lain. 

Kab/ kota 12  Direktorat  

  
  

 

 
  

  

 

Promosi ke SMA, 
SMK se Bali 

  

      

    

      b. Promosi ke 
Dinas 
Kesehatan,RS, 
Puskesmas 
atau ke 
pegawaian se-
Bali, dan prov 
Jawa 
timur,Jember 

  Prov. Jawa Timur, 
Jember dan 
Banyuwangi,dan 
NTB (lombok) 

Kab./Kota 8  
Direktorat/J

KL  



dan 
Banyuwangi.pr
ov.NTB 
Lombok dll 

    

Meningkatnya jumlah 
calon mahasiswa baru 
yang lulus dengan 4L 
dari 10% menjadi 15% 

2 L Penerimaan 
mahasiswa baru:               

Penerimaan 
mahasiswa baru 
D.III dan D,IV 
reguler. 

        

    

Diterima mahasiswa 
baru sebanyak 1 kelas 
reguler 

40   1 kelas Prodi 
D-III (reguler) 

  a.1 kelas Prodi D-
III (reguler) 

orang 40   

    

Diterima mahasiswa 
baru sebanyak 1 kelas 
reguler 

30   1 kelas Prog. 
D-IV reguler 

  b.1 kelas Prog. D-
IV  reguler 

orang 30   

         

  

  

 

     

          

 

        

    

        2 Pembinaan dan 
monitoring dosen 
untuk menyusun RPP 
dan Silabus 

Mewajibkan seluruh 
dosen menyusun 
RPP dan silabus 

Pengawasan 
kapada dosen 
untuk menyusun 
RPP dan Silabus 

kali/tahun 2   

    

         Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pendidikan dan 
konsultasi teknis : 

Menyusun dokumen 
perencanaan 
pendidikan dan 
berkoordinasi 
dengan Direktorat 

Tersusunnya 
dokumen 
pendidikan : 

      

    

        1   Kalender 
akademik 

a. Kalender 
Akademik 

kali/tahun 2   



    

        2   Jadwal 
perkuliahan 
dan praktikum 
dan praktek 
lapangan 
Praktek 
Mandiri 

b.Jadwal 
perkuliahan dan 
praktikum dan 
praktek 
lapangan,mandiri  

kali/tahun 2   

    

        2   Silabus dan 
RPP 

  c.Silabus dan 
RPP 

kali/tahun 2   

    

        2   Jadwal UTS, 
UAS, dan Uji 
Tahap/PPK 

  

d.Jadwal UTS, 
UAS, dan Uji 
Tahap/PPK  

kali/tahun 2   

    

        1 

  

Workshop 
Pengb. 
Kurikulum D.III 

  Jadwal  keg 
workshop 

kali/tahun 1   

    

        1 

  

Magang 
BBTKL PPM 
DIY/Bapelkes 
Cikarang/BTKL 
Surabaya 

  Jadwal magang kali/tahun 1  
BTKL/Bapel
kes/BTKL   

    

        1 

  

Workshop 
Pembuatan 
pedoman 
Praktek 
lapangan 

  Jadwal  keg 
workshop 

kali/th 1   

                          

    

          Mengusulkan 
Pengadaan Blanko 
Dokumen Pencatatan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan sesuai 
ketentuan 

  

Tersedianya 
blanko 
penyelenggaraan 
pendidikan 

      

    

        1   KRS (Kartu 
Rencana 
Studi) 

a.KRS (Kartu 
Rencana Studi) 

Paket 1   

    

        1   DHMD (Daftar 
Hadir 
Mahasiswa 

b.DPNA (Daftar 
Peserta dan Nilai 
Akhir) 

Paket 1   



Dosen) 

    

        1   DPNA (Daftar 
Peserta dan 
Nilai Akhir) 

Mengusulkan 
pengadaan blanko 
dokumen 
pencatatan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan 

c.DHMD (Daftar 
Hadir Mahasiswa 
Dosen) 

Paket 1   

    

        1   KHS (Kartu 
Hasil Studi) 

d.KHS (Kartu 
Hasil Studi) 

Paket 1   

    

        1   KKS (Kartu 
Kemajuan 
Studi) 

e.KKS (Kartu 
Kemajuan Studi) 

Paket 1   

    

        1   DPM (Daftar 
Prestasi 
Mahasiswa) 

f.DPM (Daftar 
Prestasi 
Mahasiswa) 

Paket 1   

    

        3 Mengusulkan 
Pengadaan Sarana 
Penyimpanan 
Pengarsipan (Lemari 
Arsip) 

Mengusulkan almari Tersedianya 
almari arsip 

Buah 3   

    

          Pengusulan dan 
Pengarsipan 
dokumen Surat 
Keputusan dalam 
Penyelenggaraan 
Pendidikan : 

Mengusulkan dan 
mengarsipkan 
Dokumen SK dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan 

Terbitnya Surat 
Keputusan 
Penyelenggaraan 
pendidikan tepat 
waktu 

      

    

        

2 

a. SK Mahasiswa   a. SK Mahasiswa kali/tahun 2   

    

        

2 

b. SK Dosen   b. SK Dosen kali/tahun 2   

    

        

2 

c. SK Instruktur   c. SK PA kali/tahun 2   

    

        

1 

d. SK 
Pembimbing 
Akademik 

  d. SK 
Pembimbing Kti 

kali/tahun 1   

    

        

1 

e. SK 
Pembimbing 
KTI 

  e. SK Panitia Uji 
tahap dan PPK 

kali/tahun 1   



    

        

1 

f. SK Penguji KTI   f. SK PKN kali/tahun 1   

    

        

1 

g. SK Panitia Uji 
Tahap dan 
PPK 

  g. SK PKL/Rumah 
Sakit 

kali/tahun 1   

    

        

1 

h. SK penetapan 
lulusan 

  h. SK Lulusan kali/tahun 1   

    

       

1 

i. SK 
pengembalian 
mhs 

  i. Pengembalian 
Mhs. 

kali/tahun 1   

            1 j SK KKI   J SK KKI Kali/th 2   

             1 k SK PKL/PKN   k.SK PKL/PKN kali/th 1   

    

     Tersedianya data 
masing-masing 
mahasiswa dan Dosen 

1 Pendataan dan 
pengarsipan data 
mahasiswa dan 
Dosen 

  Tersedianya data 
mhs. Dan dosen 

Paket 1   

  

        Meningkatkan 
monitoring dan 
evaluasi target 
pembelajaran teori dan 
praktek 

2 Evaluasi Proses 
Belajar Mengajar 
(PBM) 

  kehadiran mhs. 
Min. 75 % 
danpraktek100% 

kali/tahun 2   

  
                

  

     Angka DO 0 % 100 Frekuensi pertemuan 
dosen PA minimal 4 
kali dalam satu 
semester 

Prekwensi Dosen PA min. 4 
x 

% 100   

  
          dgn mhs  pertemuan         

                       

  

     Pengkajian GBPP 
mata kuliah keahlian 
khusus untuk 
menunjang 
Kompentensi 

4 Menyelenggarakan 
kursus bahasa Inggris 
bekerjasama dengan 
pihak ketiga 

90% mahasiswa 
mampu berbahasa 
Inggris sampai 
dengan grade 
perolehan TOEFL 
400 

Terselenggaranya 
kursus bhs. Ingris 

level 4   

    

         1 Pengadaan buku dan 
materi audiovisual 
(conversation dan 
TOEFL) 

Penyedian  buku 
dan materi 
audiovisual 

Tersedianya 
buku-buku 
audiovisual 

Paket 1   



    

         1 Pengembangan / 
pemanfaatan lab 
komputer dan lab 
bahasa 

Memberikan 
kesempatan kpd 
mhs untuk kursus 
bhs. Inggris 

dapat 
dimanfaatkannya 
lab 

Paket 1  Direktorat  

    

     Terselenggaranya 
english conversation 
dlm kelas  

30% Menyelenggarakan 
"One day in English" 

Menyelengrakan 
"one day in English" 

Terselengranya 
one day in english  

% 30   

    

     Dosen termotivasi 
untuk berbahasa 
inggris aktif maupun 
pasif 

50% Menerapkan 'English 
day" 

Melakukan English 
day 

Dosen telah 
melakukan 
komunikasi 
dengan bahasa 
Inggris  

kali / 
seminggu 

2   

    

     Mengundang dosen 
tamu 

2,00 Mengadakan kuliah 
umum dengan dosen 
tamu 

terselenggrakan 
kuliah dosen tamu 

terlaksananya 
kuliah dosen tamu 

paket 2   

    

     Transport dosen tamu 2,00 memberikan transport 
dosen tamu 

terselngranya 
transpot dosen 
tamu 

terlaksananya 
pemberian 
tarnspot dosen 
tamu 

paket 2   

    

      Pertemuan asosiasi 
Kesling 

1 Mengadakan 
pertemuan asosiasi 
kesling 

Melaksanakan 
remidinakan 
pertemuan 
asossiasi kesling 

Terlaksanannya 
pertemuan 
asosiasi kesling 

paket 1   

    

      Jumlah lulusan 
dengan IPK di atas 
3,00  > 100% 

100% Mengadakan program 
remidi 

Melaksanakan 
remidi 

Jumlah lulusan 
dengan Ipk diatas 
3,00 

Persen 100   

    

     Kelulusan Tepat 
Waktu 

90% Menyelenggarakan 
upaya2 yg 

mendukung target 
kelulusan tepat waktu 

adanya perangkat 
instrumen untuk 
mendukung  

Jumlah 
mahasiswa lulus 
tepat waktu 

Persen 90%  Tergantung 
kesepakatn  

    

     Ijazah dilegalisir tepat 
waktu 

2 Legalisir ijazah bagi 
lulusan 

Melakukan legalisir 
ijazah 

Seluluh ijazah 
telah dilegaisir 
tepat waktu 

Paket 1  di 
Direktorat  



    

      70% lulusan diterima 
di pasar kerja, baik di 
pemerintah maupun 
swasta 

86% Sosialisasi/pemasara
n sosial lulusan 
kesling 

Melakukan 
sosialisasi 

Lulusan dapat 
diterima di pasar 
kerja minimal 

Persen 86   

    

      Tersedianya data 
Lulusan 

1 Penyelenggaraan 
"Tracer Study" 

Melakukan 
pecatatan lulusan 
yang sudah bekerja 

Memiliki dokumen 
tempat kerja 
lulusan  

tahun 1   

2 Meninggkatkan 
sumber daya Pendidik 
dan Kependidikan di 
bidang Kesehatan 
Lingkungan sesuai 
standar pendidikan 
tinggi 

Meningkatkan 
sumberdaya manusia 
(dosen dan tenaga 
kependidikan) melalui 
peningkatan pendidikan 
ke jenjang yang lebih 
tinggi serta pelatihan-
pelatihan teknis dan 
menciptakan suasan 
lingkungan akadamik yg 
nyaman dengan 
mengoptimalkan 
IT,Perpust.Laboraturium. 

Meningkatnya 
SDM yang 
berkualitas dan 
profesional 
dalam berkarya  

Dosen/tenaga 
kependidikan memiliki 
kamauan untuk 
melanjutkan ke jenjang 
yang lebih tinggi S1 
dan S3 

1 Mengusulkan 
dosen/tenaga 
kependidikan untuk 
mengikuti 
pendidikanm S1, dan 
S3  dalam bentuk 
Tugas belajar 

Dosen/tenaga 
kependidikan 
termotivasi untuk 
melanjutkan ke S1, 
dan S3 

Dosen/tenaga 
kependidikan dpt 
diterimanya untuk 
melanjutkan 
program S1 
dan,S3 

masing- 
masing 1 

orang 

3 orang  DIPA  

  

    Menambah jumlah 
dosen 

1 Mengusulkan dosen 
untuk sertifikasi 

Semua dosen tetap 
tersertifikasi 

Dosen tetap yg 
memenuhi syarat 

orang 1  DIPA  

    
  Dosen memahami 

BKD 
18 Memotivasi buat BKD 

Membuat BKD 
Adanya BKD 

dosen 17   

    
                      

    

  Meningkatnya 
kompetensi Dosen 
melalui keikutsertaan 
pelatihan dan seminar 

  Mengusulkan dosen 
mengikuti pelatihan 
matakuliah, seminar 
dan teknologi 
Pendidikan 

Adanya pelatihan 
mata kuliah dan 
teknologi 
pendidikan 

Dosen dpt 
mengikuti 
pelatihan 

Orang     

            20 a. Dalam daerah dalam  daerah dalam daerah Orang 20   

              2 b. luar daerah luar daerah luar daerah Orang 2   



    

     Seluruh Dosen 
mengikuti seminar 
Ilmiah 

2 Penyelenggaraan 
seminar ilmiah 

Dosen termotivasi 
mengikuti seminar 

Seluruh dosen dpt 
mengikuti seminar 

kali/tahun 2   

    

      Konsultasi Perubahan 
kurikulum D 3 dan D4 

10 Terselenggaranya 
konsultasi perubahan 
kurikulum D3 dan D4 

Konsultasi 
perubahan 
kurikulum D3 dan 
D4 dengan PPSDM 

Tersegaranya 
konsultasi 
perubahan 
kurikulum D3 dan 
D4 dengan 
PPSDM 

orang 10   

    

     Terselenggaranya 
rapat rapat kordinasi di 
jurusan 

32 penyelenggaraan 
rapat-rapat 

Pembahasan PBM 
dan kemaujian 
jurusan 

Terlaksananya 
rapat2 di  jurusan 

kali/tahun 32   

    

   Terselenggaranya 
pertemuan mahasiswa 
dengan Kajur dan 
Pengelola 

2 Penyelenggaraan 
pertemuan berkala. 

Pertemuan berkala 
mhs dg kajur dan 
pengelola 

Terlaksanya 
pertemuan 

kali/tahun 2   

    

    Permintaan tenaga 
pramu bakti 

14 tenaga kependidikan 
D.III JKL = 5 orang 
dan D.IV = 3 orang 2 
orang Analis Kimia,2 
or Analis Kes,dan 2 
or Pustakawan 
trampil (D.III) 

terpenuhinya 
tenaga secara 
berkala 

Adanya tenaga 
sebagai pengganti 
pensiun 

12 bln 14  
DIPA/PNBP  

    

   80% Mahasiswa dan 
Dosen memanfaatkan 
perpustakaan 

80% Optamalisasi 
penggunaan 
perpustakaan 

Peningkatan 
penggunaan 
perpustakaan 

Bertambahnya 
jumlah dosen/mhs 
kunjungan ke 
perpustakaan. 

Persen 80   

    

  

 

  Bertambahnya 10%  
koleksi perpustakaan  

10% Pengadaan dan 
pembelian buku baru 

Pembelian buku2 Terpenuhinya 
jumlah buku 

Persen 10  
DIPA/PNBP  



    

  

  

  Pengadaan 2 almari 
buku 

2 Pengadaan Lemari 
penyimpanan buku-
buku perpustakaan 

Pengadaan almari Tersedianya 
almari arsip 

set 2  DIPA  

    

  

    

Terawatnya  koleksi 
perpustakaan  

1 Membungkus, 
membersihkan dari 
debu, menjilid, dan 
fumigasi 

Membungkus buku2 Semua buku 
bersih 

Paket 1   

    

  

    

Bertambahnya 
klasifikasi koleksi buku 
perpustakaan 

1 Katalogisassi Pengolahan buku Bertambahnya 
jumlah buku  

Paket 1   

    

  

    

Terlaporkannya 
kegiatan perpustakaan 
setiap bulan 

4 Penyusunan laporan Penyusunan dan 
pengiriman lap.ke 
Dir. 

Adanya 
lap.perpust. 

Triwulan 4   

    

     Tersedianya bahan 
dan peralatan 
laboratorium sesuai 
kebutuhan 

4 Menyediakan alat dan 
bahan lab. 

Pengadaan bhn dan 
alat lab.(dlm 
lampiran) 

Terpenuhinya 
bahan dan alat 
lab. 

Paket 4  
DIPA/PNBP  

    

      Terlaksananya 
penggunaan 
laboratorium sesuai 
kebutuhan secara 
optimal 

3 Fasilitas kegiatan 
PBM di Lab sesuai 
kebutuhan kurukulum 
KBK 

Merencanakan dan 
melaksanakan 
keg.PBM sesuai 
kurukilum 

Seluruh kegiatan 
prakt.mhs dpt 
dilaksanakan 

Paket 3   

    

     Persiapan Akreditasi 
LAM-PT-Kes 

1 Akreditasi LAM-
PT.Kes D IV Kesling 

Merencakan 
Akreditasi LAM-PT 
Kes 

Terealisasi LAM-
PT-Kes  

Paket 1  DIPA  

    

     Terpeliharanya 
peralatan laboratorium 
dengan baik 

1 Mengalokasikan dana 
pemeliharaan 
peralatan 

Pemeliharaan alat 
lab. 

Terpeliharanya 
seluruh peralatan 
lab 

Paket 1  DIPA  

    

     Jaringan dan Sistem 
Komputer yg bebas 
Virus 

4 Perawatan komputer Perawatan sistem 
komp dan jaringan 

Setiap komputer 
secara berkala 
update virus 

Triwulan 4  
DIPA/PNBP  



    

      Sistem Komputer 
Berjalan Lancar 

1 Instal ulang windows 
dan softwear lainnya 

Pemeliharaan 
komputer 

semua kumputer 
terpelihara 

paket 1   

    

   Terlaksananya 
kegiatan PBM di Lab. 
Komputer  

1 Pemanfatan lab komp 
untuk PBM 

Pengautan jadwal 
prak.komp. 

Semua mhs dpt 
ikuti 
prak.lab.komp 

Paket 1   

    

     Tersedianya sofware 
untuk memproduksi : 
KRS, KHS, KKS dan 
lain-lain   

1 Membuat softwear 
sesuai tuntutan kerja 
bid.akadmik. 

Pembuatan sistem 
informasi untuk 
jurs.Kesling. 

Semua 
keg.akademik dpt 
dilaksanakan 

Paket 
software 

1   

    

     Tersedianya ruang 
belajar untuk masing-
masing tingkat yang 
representatif 

1   Pemeliharan R 
Belajar dan 
peningkatan 
sarana. 

Pemeliharaan sara 
na R..belajar dan 
lainnya 

Terpeliharannya 
R.Belajar yg 
representatif 

Paket 1   

    

     Tersedianya media 
pembelajaran sesuai 
kebutuhan 

1   Penyediaan 
media 
pembedlajaran 

Pengadaan media 
pembelajan 

Tersedianya 
media 
pembelajaran 
(AVA) 

Paket 1   

3 Meningkatkan dan 
mengembangkan 
program Kesehatan 
Lingkungan berbasis 
Pariwisata sesuai 
kebutuhan pasar kerja 

Meningkatkan dan 
mengembangkan 
program kesehatan 
lingkungan sesuai 
kebutuhan pasar dan 
kinerja dlm 
penyelenggaraan Tri 
darma Perguruan Tinggi 
melalui penerapan 
penjaminan mutu. 

Meningkatkan 
program kesling 
dan kinerja dlm 
penyelenggaraan 
Tri Darma 
Perguruan 
Tinggi. 

Tercapainya 
peningkatan dan 
pengembangan Tri 
Darma Perguruan 
Tinggi 

1.   Memberikan 
motivasi 
kepada dosen 
dan pegawai 
untuk 
melaksanakan 
tugas. 

Pelaksanaan sistem 
reward dan 
punismnent yg 
objektif. 

Terlaksanannya 
reward dan 
punhisment 

Paket 1   

  

    Melaksanakan 
rencana kerja tahun 
2016 

1   Terlaksananya 
rencana kerja 
tahun 2019 

Melaksanakan 
rencana kerja th 
2019 

Dpt terlaksanakan 
seluruh rencana 
kerja 2019 

Paket 1   

    

     Membuat dokumen 
evaluasi kinerja 

1   Menetapkan 
dokumen 
evaluasi 
kinerja 

Melaksanakan 
kegiatan evaluasi 
sesuai dokumen. 

Adanya dokumen 
evaluasi kinerja 

Paket 1   



    

     Penerangan taman 
halaman Kantor 

4   di halaman 
kantor 

terlaksananya 
pengadaan lampu 
taman 

adanya lampu 
taman di halaman 
kkantor JKL 

buah 4   

    

     Melakanakan 
managemen 
penjaminan mutu 

1   Mengembangk
an 
managemen 
penjaminan 
mutu 

Melaksanakan 
evaluasi diri 

Terlaksananya 
evaluasi diri 

Paket 1   

    

     Melakukan capasity 
building seluruh 
pegawai JKL 

1   Terlaksananya 
capsity 
building 

Tempatdi kebun 
raya bedugul 

terrealisasinya 
capasity building 

orang 30  seluruh 
pegawai jkl  

4 Meningkatkan 
kemitraan dan 
kerjasama dengan 
stakeholder di bidang 
Kesehatan 
Lingkungan yang 
berbudaya 

Meningkatkan kemitraan 
dgn mewujudkan 
kerjasama dg stic holder, 
melalui peningkatan 
mutu pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan 
Tinggi yang berbudaya 

Terwujudnya 
kerjasam 
diberbagai 
bidang untuk 
meningkatkan 
mutu 
pelaksanaan Tri 
Darma 
Perguruan Tinggi 
yang berbudaya. 

Terwujudnya dokumen 
kerjasama dengan 
berbagai instansi 
terkait dg tTri Dharma 
Perguruan Tinggi 

2   Semua 
kerjasama 
dituangkan dlm 
bentuk 
dokumen MOU 

Pengusulan 
pengembangan 
kerjasama bidang 
pendidikan dengan 
Institusi/Instansi 
pendidikan PTN 
dan PTS 

Adanya MOU dgn  
PTN dan PTS 

Instansi 2  Direktorat  

  

Merencanakan 
kerjasama fungsional 
dengan lahan 
PKL/PKN 
(Puskesmas, Rumah 
Sakit , Dinas 
Kesehatan, Pemda 
dan sektor swasta) 

15   Mngusulkan 
MOU 

Pengusulan 
kerjasama 
fungsional dengan 
lahan PKL 
(Puskesmas, 
Rumah Sakit , 
Dinas Kesehatan, 
Pemda dan sektor 
swasta) 

AdanyaMOU dgn 
Pusk.,RS, Pemda 
dll. 

Instansi 15  Direktorat  

    

     Merencanakan sumber 
dana dlm pengabdian 
masy. 

17   Mencari 
sumber dana 

Mengusahakan dan 
mengadakan 
penjajagan sumber-
sumber dana  
pengabdian 
masyarakat  

Mendapatkan 
dana penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat 

Dosen 17   



    

     Merencanakan kerja 
media cetak (Bali 
Post,Nursa dll) 

1   Kerja sama 
dengan media 
cetak 

Mengusulkan kerja 
media cetak (Bali 
Post,Nursa dll) 

Adanya MOU dg 
media cetak 

tahun 1  Direktorat  

    

    Bertambahnya jumlah 
dosen yang 
melakukan penelitian  

17   Memotovasi 
dosen untuk 
melakukan 
penelitian 

Meningkatkan 
kesempatan dosen 
untuk 
melaksanakan 
penelitian 

seluruh dosen 
melakukan 
penelitian 

Orang 17 

 
DIPA/PNBP  

    

     Menghusahakan dan 
mencari sumber dana 
lain. 

4   Menggali dan 
mencari 
sumber dana 
lain. 

Mengusulkan dan 
mengupayakan 
dana untuk kegiatan 
penelitian 

Tetrsedianya 
dana pnelitian  

Paket 4  
DIPA/PNBP  

    

     Peningkatan kualitas 
penelitian dosen  

4   Penyelenggara
aan seminar 
proposal 
penelitian 
dosen 

Seminar proposal 
penelitian dosen 

Terselenggaranya 
seminar proposal  

prop/tahu
n 

4  
DIPA/PNBP  

    

     4   Penyelenggara
aan seminar 
proposal hasil 
penelitian 
dosen 

Seminar hasil 
penelitian dosen 

Terselenggaranya 
hasil penelitian 

penelitian/
tahun 

4   

    

     Pengabdian masyrakat 6   Menyelengara
kan 
Pengabmas 
yang dapat 
membantu 
masyarakat 

terselengaranya 
pengabmas 

Adanya 
pengambas 

paket 6  
DIPA/PNBP  

    

     Publikasi hasil 
penelitian dosen dan 
mahasiswa 

2   Publikasi hasil 
penelitian 

Publikasi hasil 
penelitian dosen 
dan mahasiswa di 
website 

Terpubliksai hasil 
pen elitian 

kali/tahun 2   

 

 



 
Visi :Menjadi Institusi Pendidikan Diploma IV Kesehatan Lingkungan yang bermutu, profesional, kompotitif, berbudaya pada tahun 2025 

  

   

Misi : 
  

   

 1. Menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Kesehatan Lingkungan. 
  

   

2.Mendukungg peningkatan status kelembagaan dan mempersiapkan status akriditasi programstudi mminimal B. 
  

   

3.Meningkatkan sumber daya pendidikan di bidang Kesehatan Lingkungan sesuai sandar pendidikan 
tinggi 

     

   

4.Meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan stakeholder di bidang kesehatan lingkungan  dan 
global 

     

   

5.Menjadi pusat rujukan 
informasi kesehatan lingkungan 

  

         

   

NO MISI 

TUJUAN SASARAN 
PROGRAM 

KEGIATAN 

  
URAIAN INDIKATOR TARGET 

URAIAN 
INDIKATOR 
CAPAIAN 

SATUAN TARGE
T 

 KET  

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

1 Menyelenggarakan Tri 
Dharma Perguruan 
tinggi 

Menghasilkan 
lulusan yang 
bermutu, 
profesional, 
berdaya saing dan 
berbudaya.  

Diterimanya calon 
mahasiswa yang 
berkualitas dengan 
kelulusan 4L sebanyak 
15% dari yang diterima 

Tersebarnya 
informasi 
penerimaan 
mahasiswa baru 

12 Mengusulkan 
sosialisasi/penyeba
rluasan Informasi 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru 

Sosialisasi/pe
nyebaran 
informasi 
Penerimaan 
Mahasiswa 
baru 

Poromasi ke 
SMAdan SMK 
Seluruh bali dan 
kekantor Dinas 
Kes, 
RS,Puskesmas, 
Prop. Lain. 

Kab/ kota 12  
Direktor

at  

  
  

 

 
  

a. Promosi ke 
SMA, SMK se 
Bali 

 
  

      

    

    8 b. Promosi ke 
Dinas 
Kesehatan,RS, 
Puskesmas 
atau ke 
pegawaian se-
Bali, dan 
prov.Jawa 

  Kabupaten 
Jember dan 
Kab. 
Banyuwangi 

Kota/Kab 8  
Direktor
at/JKL  



Timur 
Khususnya 
Jember dan 
Banyuwangi, 
Prov.NTB 
Lombokdll 

    

Meningkatnya 
jumlah calon 
mahasiswa baru 
yang lulus 
dengan 4L dari 
10% menjadi 15% 

2 L Penerimaan 
mahasiswa baru:               

Penerimaan 
mahasiswa 
baru IV  

        

    

Diterima 
mahasiswa baru 
sebanyak 1 kelas 
reguler 

30 1 kelas Prog. D-IV 
reguler 

Penerimaan 
mahasiswa 
baru IV 
reguler. 

1 kelas Prog. D-
IV  reguler 

orang 30   

    

Diterima 
mahasiswa baru 
sebanyak 1 kelas 
alih jenjang 

30 1 kelas Prog. D-IV 
alih jenjang 

Penerimaan 
mahasiswa 
baru IV alih 
jenjang 

1 kelas Prog. D-
IV  reguler 

orang 30   

          

 

        

    

        2 Pembinaan dan 
monitoring dosen 
untuk menyusun 
RPP dan Silabus 

Mewajibkan 
seluruh dosen 
menyusun 
RPP dan 
silabus 

Pengawasan 
kapada dosen 
untuk menyusun 
RPP dan 
Silabus 

kali/tahun 2   

    

         Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
pendidikan dan 
konsultasi teknis : 

Menyusun 
dokumen 
perencanaan 
pendidikan 
dan 
berkoordinasi 
dengan 

Tersusunnya 
dokumen 
pendidikan : 

      

    

        1   Kalender 
akademik 

a. Kalender 
Akademik 

kali/tahun 1   



    

        2   Jadwal 
perkuliahan 
dan praktikum 
dan praktek 
lapangan 
Praktek 
Mandiri 

Direktorat b.Jadwal 
perkuliahan dan 
praktikum dan 
praktek 
lapangan,mandir
i  

kali/tahun 2   

    
        2   Silabus dan 

RPP 
  c.Silabus dan 

RPP 
kali/tahun 2   

    

        2   Jadwal UTS, 
UAS, dan Uji 
Tahap/PPK   

d.Jadwal UTS, 
UAS, dan Uji 
Tahap/PPK  

kali/tahun 2   

    

        1 

  

Workshop 
Pembuatan 
SOP 

  Jadwal  keg 
workshop 

kali/th 1   

                          

    

          Mengusulkan 
Pengadaan Blanko 
Dokumen 
Pencatatan 
Penyelenggaraan 
Pendidikan sesuai 
ketentuan 

  

Tersedianya 
blanko 
penyelenggaraa
n pendidikan 

      

    

        1   KRS (Kartu 
Rencana 
Studi) 

a.KRS (Kartu 
Rencana Studi) 

Paket 1   

    

        1   DHMD (Daftar 
Hadir 
Mahasiswa 
Dosen) 

b.DPNA (Daftar 
Peserta dan 
Nilai Akhir) 

Paket 1   

    

        1   DPNA (Daftar 
Peserta dan 
Nilai Akhir) 

Mengusulkan 
pengadaan 
blanko 
dokumen 
pencatatan 
Penyelenggar

c.DHMD (Daftar 
Hadir 
Mahasiswa 
Dosen) 

Paket 1   

    

        1   KHS (Kartu 
Hasil Studi) 

d.KHS (Kartu 
Hasil Studi) 

Paket 1   



    

        1   KKS (Kartu 
Kemajuan 
Studi) 

aan 
Pendidikan 

e.KKS (Kartu 
Kemajuan Studi) 

Paket 1   

    

        1   DPM (Daftar 
Prestasi 
Mahasiswa) 

f.DPM (Daftar 
Prestasi 
Mahasiswa) 

Paket 1   

    

        3 Mengusulkan 
Pengadaan Sarana 
Penyimpanan 
Pengarsipan 
(Lemari Arsip) 

Mengusulkan 
almari 

Tersedianya 
almari arsip 

Buah 3   

    

          Pengusulan dan 
Pengarsipan 
dokumen Surat 
Keputusan dalam 
Penyelenggaraan 
Pendidikan : 

Mengusulkan 
dan 
mengarsipkan 
Dokumen SK 
dalam 
penyelenggara
an pendidikan 

Terbitnya Surat 
Keputusan 
Penyelenggaraa
n pendidikan 
tepat waktu 

      

    
        

2 
a. SK Mahasiswa   a. SK 

Mahasiswa 
kali/tahun 2   

            2 b. SK Dosen   b. SK Dosen kali/tahun 2   

            2 c. SK Instruktur   c. SK PA kali/tahun 2   

    

        

1 

d. SK 
Pembimbing 
Akademik 

  d. SK 
Pembimbing Kti 

kali/tahun 1   

    

        

1 

e. SK 
Pembimbing 
KTI 

  e. SK Panitia Uji 
tahap dan PPK 

kali/tahun 1   

            1 f. SK Penguji KTI   f. SK PKN kali/tahun 1   

    

        

1 

g. SK Panitia Uji 
Tahap dan 
PPK 

  g. SK 
PKL/Rumah 
Sakit 

kali/tahun 1   

    
        

1 
h. SK penetapan 

lulusan 
  h. SK Lulusan kali/tahun 1   

    
       

1 
i. SK 

pengembalian 
  i. Pengembalian 

Mhs. 
kali/tahun 1   



mhs 

            1 j SK KKI   J SK KKI Kali/th 2   

             1 k SK PKL/PKN   k.SK PKL/PKN kali/th 1   

    

     Tersedianya data 
masing-masing 
mahasiswa dan 
Dosen 

1 Pendataan dan 
pengarsipan data 
mahasiswa dan 
Dosen 

  Tersedianya 
data mhs. Dan 
dosen 

Paket 1   

  

        Meningkatkan 
monitoring dan 
evaluasi target 
pembelajaran 
teori dan praktek 

2 Evaluasi Proses 
Belajar Mengajar 
(PBM) 

  kehadiran mhs. 
Min. 75 % 
danpraktek100
% 

kali/tahun 2   

                  

  

     Angka DO 0 % 100 Frekuensi 
pertemuan dosen 
PA minimal 4 kali 
dalam satu 
semester 

Prekwensi Dosen PA min. 
4 x per semester 

% 100   

            dgn mhs  pertemuan         

                       

  

     Pengkajian GBPP 
mata kuliah 
keahlian khusus 
untuk menunjang 
Kompentensi 

4 Menyelenggarakan 
kursus bahasa 
Inggris 
bekerjasama 
dengan pihak 
ketiga 

90% 
mahasiswa 
mampu 
berbahasa 
Inggris sampai 
dengan grade 
perolehan 
TOEFL 400 

Terselenggaran
ya kursus bhs. 
Ingris 

level 4   

    

         1 Pengadaan buku 
dan materi 
audiovisual 
(conversation dan 
TOEFL) 

Penyedian  
buku dan 
materi 
audiovisual 

Tersedianya 
buku-buku 
audiovisual 

Paket 1   



    

         1 Pengembangan / 
pemanfaatan lab 
komputer dan lab 
bahasa 

Memberikan 
kesempatan 
kpd mhs untuk 
kursus bhs. 
Inggris 

dapat 
dimanfaatkanny
a lab 

Paket 1  
Direktor

at  

    

     Terselenggaranya 
english 
conversation dlm 
kelas  

30% Menyelenggarakan 
"One day in 
English" 

Menyelengrak
an "one day in 
English" 

Terselengranya 
one day in 
english  

% 30   

    

     Dosen termotivasi 
untuk berbahasa 
inggris aktif 
maupun pasif 

50% Menerapkan 
'English day" 

Melakukan 
English day 

Dosen telah 
melakukan 
komunikasi 
dengan bahasa 
Inggris  

kali / 
seminggu 

2   

    

     Mengundang 
dosen tamu 

2,00 Mengadakan kuliah 
umum dengan 
dosen tamu 

terselenggraka
n kuliah dosen 
tamu 

terlaksananya 
kuliah dosen 
tamu 

paket 2   

    

     Transport dosen 
tamu 

2,00 memberikan 
transport dosen 
tamu 

terselngranya 
transpot dosen 
tamu 

terlaksananya 
pemberian 
tarnspot dosen 
tamu 

paket 2   

    

      Pertemuan 
asosiasi Kesling 

1 Mengadakan 
pertemuan asosiasi 
kesling 

Melaksanakan 
remidinakan 
pertemuan 
asossiasi 
kesling 

Terlaksanannya 
pertemuan 
asosiasi kesling 

paket 1   

    

      Jumlah lulusan 
dengan IPK di 
atas 3,00  > 80% 

91% Mengadakan 
program remidi 

Melaksanakan 
remidi 

Jumlah lulusan 
dengan Ipk 
diatas 3,00 

Persen 91   

    

     Kelulusan Tepat 
Waktu 

87% Menyelenggarakan 
upaya2 yg 

mendukung target 
kelulusan tepat 

waktu 

adanya 
perangkat 
instrumen 
untuk 
mendukung  

Jumlah 
mahasiswa lulus 
tepat waktu 

Persen 87%  
Tergant

ung 
kesepa

katn  



    

     Ijazah dilegalisir 
tepat waktu 

2 Legalisir ijazah bagi 
lulusan 

Melakukan 
legalisir ijazah 

Seluluh ijazah 
telah dilegaisir 
tepat waktu 

Paket 1  di 
Direktor

at  

    

      70% lulusan 
diterima di pasar 
kerja, baik di 
pemerintah 
maupun swasta 

86% Sosialisasi/pemasa
ran sosial lulusan 
kesling 

Melakukan 
sosialisasi 

Lulusan dapat 
diterima di pasar 
kerja minimal 

Persen 86   

    

      Tersedianya data 
Lulusan 

1 Penyelenggaraan 
"Tracer Study" 

Melakukan 
pecatatan 
lulusan yang 
sudah bekerja 

Memiliki 
dokumen tempat 
kerja lulusan  

tahun 1   

2 Meninggkatkan sumber 
daya Pendidik dan 
Kependidikan di bidang 
Kesehatan Lingkungan 
sesuai standar 
pendidikan tinggi 

Memmpersiapkan 
semua dokumen 
sebagai 
kelengkapannnya 

  Menetapkan 
penanggung jawab 
masing2 standar 

Terlaksananya 
penanggung 
jawab di masing2 
standar 

2 Mengumppulkan 
data dukung 
masing2 standar 

Melakukan 
pencatatan 
data dukung 

memiliki 
dokumen di 
setiap standar  

semester 2   

  

                          

3 Meninggkatkan sumber 
daya Pendidikan  di 
bidang Kesehatan 
Lingkungan sesuai 
standar pendidikan 
tinggi 

Meningkatkan 
sumberdaya 
manusia (dosen 
dan tenaga 
kependidikan) 
melalui 
peningkatan 
pendidikan ke 
jenjang yang lebih 
tinggi serta 
pelatihan-
pelatihan teknis 
dan menciptakan 
suasan 
lingkungan 

Meningkatnya SDM 
yang berkualitas dan 
profesional dalam 
berkarya  

Dosen/tenaga 
kependidikan 
memiliki kamauan 
untuk 
melanjutkan ke 
jenjang yang lebih 
tinggi S3 

1 Mengusulkan 
dosen/tenaga 
kependidikan untuk 
mengikuti 
pendidikanm  S3  
dalam bentuk 
Tugas belajar 

Dosen/tenaga 
kependidikan 
termotivasi 
untuk 
melanjutkan 
ke  S3 

Dosen/tenaga 
kependidikan 
dpt diterimanya 
untuk 
melanjutkan 
program S3 

masing- 
masing 1 

orang 

1 orang  DIPA  

  

    Menambah 
jumlah dosen 

0 Mengusulkan 
dosen untuk 
sertifikasi 

Semua dosen 
tetap 
tersertifikasi 

Dosen tetap yg 
memenuhi 
syarat 

orang 0  DIPA  

    
  Dosen 

memahami BKD 
17 Memotivasi buat 

BKD 
Membuat 
BKD 

Adanya BKD 
dosen 17   



    akadamik yg 
nyaman dengan 
mengoptimalkan 
IT,Perpust.Labora
turium. 

                      

    

  Meningkatnya 
kompetensi 
Dosen melalui 
keikutsertaan 
pelatihan dan 
seminar 

  Mengusulkan 
dosen mengikuti 
pelatihan 
matakuliah, 
seminar dan 
teknologi 
Pendidikan 

Adanya 
pelatihan mata 
kuliah dan 
teknologi 
pendidikan 

Dosen dpt 
mengikuti 
pelatihan 

Orang     

            7 a. Dalam daerah dalam  daerah dalam daerah Orang 7   

              2 b. luar daerah luar daerah luar daerah Orang 2   

    

     Seluruh Dosen 
mengikuti 
seminar Ilmiah 

2 Penyelenggaraan 
seminar ilmiah 

Dosen 
termotivasi 
mengikuti 
seminar 

Seluruh dosen 
dpt mengikuti 
seminar 

kali/tahun 2   

    

      Konsultasi 
Perubahan 
kurikulum D4 

10 Terselenggaranya 
konsultasi 
perubahan 
kurikulum  D4 

Konsultasi 
perubahan 
kurikulum  D4 
dengan 
PPSDM 

Tersegaranya 
konsultasi 
perubahan 
kurikulum  D4 
dengan PPSDM 

orang 10   

    

     Terselenggaranya 
rapat rapat 
kordinasi di 
jurusan 

32 penyelenggaraan 
rapat-rapat 

Pembahasan 
PBM dan 
kemaujian 
jurusan 

Terlaksananya 
rapat2 di  
jurusan 

kali/tahun 32   

    

   Terselenggaranya 
pertemuan 
mahasiswa 
dengan Kajur dan 
Pengelola 

2 Penyelenggaraan 
pertemuan berkala. 

Pertemuan 
berkala mhs 
dg kajur dan 
pengelola 

Terlaksanya 
pertemuan 

kali/tahun 2   



    

    Permintaan 
tenaga pramu 
bakti 

14 tenaga 
kependidikan D.III 
JKL = 5 orang dan 
D.IV = 3 orang 2 
orang Analis 
Kimia,2 or Analis 
Kes,dan 2 or 
Pustakawan trampil 
(D.III) 2 or.III Mesin 
dan Sipil 

terpenuhinya 
tenaga secara 
berkala 

Adanya tenaga 
sebagai 
pengganti 
pensiun 

orang 14  
DIPA/P

NBP  

    

   80% Mahasiswa 
dan Dosen 
memanfaatkan 
perpustakaan 

80% Optamalisasi 
penggunaan 
perpustakaan 

Peningkatan 
penggunaan 
perpustakaan 

Bertambahnya 
jumlah 
dosen/mhs 
kunjungan ke 
perpustakaan. 

Persen 80   

    

  

 

  Bertambahnya 
10%  koleksi 
perpustakaan  

10% Pengengadaan dan 
pembelian buku 
baru 

Pembelian 
buku2 

Terpenuhinya 
jumlah buku 

Persen 10  
DIPA/P

NBP  

    

  

  

  Pengadaan 2 
almari buku 

2 Pengadaan Lemari 
penyimpanan buku-
buku perpustakaan 

Pengadaan 
almari 

Tersedianya 
almari arsip 

set 2  DIPA  

    

  

    

Terawatnya  
koleksi 
perpustakaan  

1 Membungkus, 
membersihkan dari 
debu, menjilid, dan 
fumigasi 

Membungkus 
buku2 

Semua buku 
bersih 

Paket 1   

    

  

    

Bertambahnya 
klasifikasi koleksi 
buku 
perpustakaan 

1 Katalogisassi Pengolahan 
buku 

Bertambahnya 
jumlah buku  

Paket 1   

    

  

    

Terlaporkannya 
kegiatan 
perpustakaan 
setiap bulan 

4 Penyusunan 
laporan 

Penyusunan 
dan 
pengiriman 
lap.ke Dir. 

Adanya 
lap.perpust. 

Triwulan 4   



    

     Tersedianya 
bahan dan 
peralatan 
laboratorium 
sesuai kebutuhan 

4 Menyediakan alat 
dan bahan lab. 

Pengadaan 
bhn dan alat 
lab.(dlm 
lampiran) 

Terpenuhinya 
bahan dan alat 
lab. 

Paket 4  
DIPA/P

NBP  

    

      Terlaksananya 
penggunaan 
laboratorium 
sesuai kebutuhan 
secara optimal 

3 Fasilitas kegiatan 
PBM di Lab sesuai 
kebutuhan 
kurukulum KBK 

Merencanakan 
dan 
melaksanakan 
keg.PBM 
sesuai 
kurukilum 

Seluruh 
kegiatan 
prakt.mhs dpt 
dilaksanakan 

Paket 3   

    

     Terpeliharanya 
peralatan 
laboratorium 
dengan baik 

1 Mengalokasikan 
dana pemeliharaan 
peralatan 

Pemeliharaan 
alat lab. 

Terpeliharanya 
seluruh 
peralatan lab 

Paket 1  DIPA  

    

     Jaringan dan 
Sistem Komputer 
yg bebas Virus 

12 Perawatan 
komputer 

Perawatan 
sistem komp 
dan jaringan 

Setiap komputer 
secara berkala 
update virus 

bh 12  
DIPA/P

NBP  

    

      Sistem Komputer 
Berjalan Lancar 

1 Instal ulang 
windows dan 
softwear lainnya 

Pemeliharaan 
komputer 

semua kumputer 
terpelihara 

paket 1   

    

   Terlaksananya 
kegiatan PBM di 
Lab. Komputer  

1 Pemanfatan lab 
komp untuk PBM 

Pengautan 
jadwal 
prak.komp. 

Semua mhs dpt 
ikuti 
prak.lab.komp 

Paket 1   

    

     Tersedianya 
sofware untuk 
memproduksi : 
KRS, KHS, KKS 
dan lain-lain   

1 Membuat softwear 
sesuai tuntutan 
kerja bid.akadmik. 

Pembuatan 
sistem 
informasi 
untuk 
jurs.Kesling. 

Semua 
keg.akademik 
dpt 
dilaksanakan 

Paket 
software 

1   

    

     Tersedianya 
ruang belajar 
untuk masing-
masing tingkat 
yang representatif 

1   Pemeliharan R 
Belajar dan 
peningkatan 
sarana. 

Pemeliharaan 
sara na 
R..belajar dan 
lainnya 

Terpeliharannya 
R.Belajar yg 
representatif 

Paket 1   



    

     Tersedianya 
media 
pembelajaran 
sesuai kebutuhan 

1   Penyediaan 
media 
pembedlajaran 

Pengadaan 
media 
pembelajan 

Tersedianya 
media 
pembelajaran 
(AVA) 

Paket 1   

4 Meningkatkan 
kkemitraan dan 
kerjasama dengan 
stakeholder di bidang  
Kesehatan Lingkungan 
yang berbudaya lokal 
dan global serta menjadi 
pusat rujukan 

Meningkatkan 
kerjasama dengan 
stakeholder dalam 
kesehatan 
lingkungan sesuai 
kebutuhan pasar 
dan kinerja dlm 
penyelenggaraan 
Tri darma 
Perguruan Tinggi 
melalui penerapan 
penjaminan mutu. 

Meningkatkan program 
kesling dan kinerja dlm 
penyelenggaraan Tri 
Darma Perguruan 
Tinggi. 

Tercapainya 
peningkatan dan 
pengembangan 
Tri Darma 
Perguruan Tinggi 

1.   Memberikan 
motivasi 
kepada dosen 
dan pegawai 
untuk 
melaksanakan 
tugas. 

Pelaksanaan 
sistem reward 
dan 
punismnent yg 
objektif. 

Terlaksanannya 
reward dan 
punhisment 

Paket 1   

  

    Melaksanakan 
rencana kerja 
tahun 2016 

1   Terlaksananya 
rencana kerja 
tahun 2019 

Melaksanakan 
rencana kerja 
th 2019 

Dpt 
terlaksanakan 
seluruh rencana 
kerja 2019 

Paket 1   

    

     Membuat 
dokumen evaluasi 
kinerja 

1   Menetapkan 
dokumen 
evaluasi 
kinerja 

Melaksanakan 
kegiatan 
evaluasi 
sesuai 
dokumen. 

Adanya 
dokumen 
evaluasi kinerja 

Paket 1   

    

     Melakanakan 
managemen 
penjaminan mutu 

1   Mengembangk
an 
managemen 
penjaminan 
mutu 

Melaksanakan 
evaluasi diri 

Terlaksananya 
evaluasi diri 

Paket 1   

    

     Membuat rumah 
mesin  pencacah 
sampah 

0   Terlaksananya 
pembuatan 
rumah mesin 
pencacah 
sampah 

Tempat mesin 
untuk 
praktikum mhs 

terrealisasinya 
pembuatan  rmh 
mesin 

Paket 0  di 
ruang 

mekani
k  



        Terwujudnya 
dokumen 
kerjasama 
dengan berbagai 
instansi terkait dg 
tTri Dharma 
Perguruan Tinggi 

2   Semua 
kerjasama 
dituangkan dlm 
bentuk 
dokumen MOU 

Pengusulan 
pengembanga
n kerjasama 
bidang 
pendidikan 
dengan 
Institusi/Instan
si pendidikan 
PTN dan PTS 

Adanya MOU 
dgn  PTN dan 
PTS 

Instansi 2  
Direktor

at  

  

Merencanakan 
kerjasama 
fungsional 
dengan lahan 
PKL/PKN 
(Puskesmas, 
Rumah Sakit , 
Dinas Kesehatan, 
Pemda dan 
sektor swasta) 

15   Mngusulkan 
MOU 

Pengusulan 
kerjasama 
fungsional 
dengan lahan 
PKL 
(Puskesmas, 
Rumah Sakit , 
Dinas 
Kesehatan, 
Pemda dan 
sektor swasta) 

AdanyaMOU 
dgn Pusk.,RS, 
Pemda dll. 

Instansi 15  
Direktor

at  

    

     Merencanakan 
sumber dana dlm 
pengabdian 
masy. 

17   Mencari 
sumber dana 

Mengusahaka
n dan 
mengadakan 
penjajagan 
sumber-
sumber dana  
pengabdian 
masyarakat  

Mendapatkan 
dana penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat 

Dosen 17   

    

     Merencanakan 
kerja media cetak 
(Bali Post,Nursa 
dll) 

1   Kerja sama 
dengan media 
cetak 

Mengusulkan 
kerja media 
cetak (Bali 
Post,Nursa dll) 

Adanya MOU dg 
media cetak 

tahun 1  
Direktor

at  

    

    Bertambahnya 
jumlah dosen 
yang melakukan 
penelitian  

17   Memotovasi 
dosen untuk 
melakukan 
penelitian 

Meningkatkan 
kesempatan 
dosen untuk 
melaksanakan 

seluruh dosen 
melakukan 
penelitian 

Orang 17 
 

DIPA/P
NBP  



penelitian 

    

     Menghusahakan 
dan mencari 
sumber dana lain. 

4   Menggali dan 
mencari 
sumber dana 
lain. 

Mengusulkan 
dan 
mengupayaka
n dana untuk 
kegiatan 
penelitian 

Tetrsedianya 
dana pnelitian  

Paket 4  
DIPA/P

NBP  

    

     Peningkatan 
kualitas penelitian 
dosen  

2   Penyelenggara
aan seminar 
proposal 
penelitian 
dosen 

Seminar 
proposal 
penelitian 
dosen 

Terselenggaran
ya seminar 
proposal  

prop/tahun 2  
DIPA/P

NBP  

    

     2   Penyelenggara
aan seminar 
proposal hasil 
penelitian 
dosen 

Seminar hasil 
penelitian 
dosen 

Terselenggaran
ya hasil 
penelitian 

penelitian/ta
hun 

2   

    

     Pengabdian 
masyrakat 

5   Menyelengara
kan 
Pengabmas 

terselengarany
a pengabmas 

Adanya 
pengambas 

paket 5  
DIPA/P

NBP  

    

     Publikasi hasil 
penelitian dosen 
dan mahasiswa 

2   Publikasi hasil 
penelitian 

Publikasi hasil 
penelitian 
dosen dan 
mahasiswa di 
website 

Terpubliksai 
hasil pen elitian 

kali/tahun 2   

   

Denpasar, 14 Maret 2020 

  

  Ketua Jurusan   
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RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 

JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS POLTEKKES DENPASAR 
             

Visi   :Menghasilkan Lulusan Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medis  yang bermutu, professional, kompetitif, berbudaya dan berwawasan kesehatan pariwisata pada tahun 2030 
Misi : 
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasional Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medis yang bermutu, professional, kompetitif, berbudaya dan berwawasan kesehatan pariwisata 

2. Mengembangkan penelitian terapan di bidang kesehatan 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan kearifan lokal 

4. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri 

             
                          

Tujuan 

  SASARAN DAN STRATEGI   KEGIATAN 

Sasaran   Satuan Target Strategi   Kegiatan Indikator Capaian Satuan 

Renc. 
Tkt.capaian 

(Target) 
tahun 2020 

1   2   4 5 6   7 8 9 10 

Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan vokasional Ahli Madya Analis Kesehatan yang bermutu, professional, kompetitif, berbudaya dan berwawasan kesehatan pariwisata 

Tujuan 1. 
Menghasilkan 
lulusan Ahli 
Madya 
Teknologi 
Laboratorium 
Medis 
Kesehatan 
yang bermutu, 
professional, 
kompetitif, 
berbudaya dan 
berwawasan 
kesehatan 
pariwisata. 

  Sasaran 1.                      
Memperoleh 
calon 
mahasiswa 
baru yang 
berkualitas 
melalui 
Seleksi 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru 
(Sipenmaru) 
sesuai juknis 

Terselenggara
nya seleksi 
penerimaan 
mahasiswa 
baru sesuai 
juknis 

Kegiatan 3 Menyelengg
arakan 
Sistem 
Penerimaan 
Mahasiswa 
Baru sesuai 
juknis 

  Sosialisasi visi dan 
misi serta kegiatan 
Jurusan melaui 
berbagai upaya 

  Pemasangan visi dan 
misi pada semua 
ruangan 

paket 1 

         Adanya vidio aktivitas 
mahasiswa dan dosen 

paket 1 

 

  

         Termuatnya visi dan 
misi pada web 
Poltekkes 

paket 1 



   

  

          Update informasi 
Jurusan pada web 
Poltekkes 

bulan 12 

     

  

        Penyebaran informasi 
penerimaan 
mahasiswa baru D-III 
TLM melalui berbagai 
upaya (brosur, web, 
jejaring sosial dan 
pengenalan 
kampus/open house) 

  Termuatnya Informasi 
Penerimaan Mahasiswa 
Jurusan TLM pada 
website Poltekkess 
(PMDP, Gakin & Utul) 

kegiatan 2 

     

  

          Adanya brosur dan 
vidio profil Jurusan 
untuk sarana promosi 
lewat media sosial 

jenis 2 

     

  

            Pengenalan kampus / 
open house 
mengundang 
guru/siswa 

kegiatan 1 

      

  

            Terlaksananya promosi 
ke SMA 

sekolah 30 

      

  

        Menyelenggarakan  
Sipenmaru D-III 
melalui jaiur PMDP 
dan Uji Tulis 

  Terlaksananya  
Sipenmaru D-III melalui 
jaiur PMDP, Gakin dan 
uji tulis 

kegiatan 2 

     Jumlah 
mahasiswa 
baru yang 
diterima 

orang 200 Perekrutan 
mahasiswa 
baru 

  Merekrut Mahasiswa 
baru D-III reguler 

  Diterimanya 1 kelas 
mhs.D-III  reguler 

orang 100 

                Jumlah mahasiswa 
yang diterima melalui 
jalur PMDP sebanyak 
20% (15 orang) 

orang 48 

                  Jumlah mahasiswa 
yang diterima melalui 
jalur Gakin 

orang 2 

                  Jumlah mahasiswa 
yang diterima melalui 
jalur Uji Tulis 

orang 50 



    Rasio Jumlah 
Pendaftar dan 
yang diterima 

ratio 1 :  Perekrutan 
mahasiswa 

baru 

  Merekrut Mahasiswa 
baru D-III reguler 

  Ratio Jumlah yang 
diterima dengan jumlah 
pendaftar 

ratio 1 : 3 

        Perekrutan 
Mahasiswa baru 
Sarjana Terapan 

  Jumlah mahaiswa yang 
diterima 

orang 100 

    Terlaksanyana 
Penyelenggar
aan PPSM 

Kegiatan 1     Melaksanakan 
pengenalan program 
studi Mahasiswa ( 
PPSM ) 

  Terlaksananya 
pengenalan program 
studi bagi Mahasiswa 
Baru 

kegiatan 1 

    Sasaran 2. 
Menyelengga
rakan proses 
belajar yang 
memenuhi 
Standar 
Nasional 
Dikti (SN 
Dikti) 

Adanya 
kurikulum 
perguruan 
tinggi  
mengacu 
kurikulum 
nasional 

Kegiatan 1 Review/ 
Peninjauan 
Kurikulum 
sesuai 
perkemban
gan IPTEK 
dan 
kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 

 Review/Peninjauan 
Kurikulum sesuai 
perkembangan IPTEK 
dan kebutuhan 
pemangku 
kepentingan 

  Adanya 
review/peninjauan 
kurikulum  Prodi TLM 
program D III 

Kegiatan 1 

    Prosentase 
mata kuliah 
yang  memiliki 
kontrak 
perkuliahan 

  
 

Monitoring 
dan 
evaluasi 
keberadaan 
kontrak 
perkuliahan 

  Penyusunan kalender 
akademik 

  Adanya kalender 
akademik 

dokumen 1 

    

  
 

  Penyusunan jadwal 
perkuliahan 

  Adanya jadwal 
perkuliahan 

Semester 2 

             Mengusulkan SK 
Dosen Mengajar 

  Adanya SK 
Dosen/Instruktur Tetap 
dan Tidak Tetap 

Semester 

2 

             Penyusunan kontrak 
perkuliahan oleh 
dosen 

  Persentase mata kuliah 
yang memiliki kontrak 
perkuliahan 

% 100 



      Prosentase 
mata kuliah 
yang memiliki  
silabus 

    Monitoring 
dan 
evaluasi 
keberadaan 
silabus 
mata kuliah 

  Penyusunan silabus 
mata kuliah oleh 
dosen 

  Persentase mata kuliah 
yang ada silabus 

% 100 

    Prosentase 
ketersediaan 
RPS 

    Monitoring 
dan 
evaluasi 
ketersdedia
an RPS 

  Penyusunan RPS 
oleh dosen mata 
kuliah 

  Persentase mata kuliah 
yang memiliki RPS 

% 100 

    Prosentase 
ketersediaan 
Bahan 
Ajar/modul 

   Monitoring 
dan 
evaluasi 
keberadaan 
bahan 
ajar/modul 

  Penyusunan bahan 
ajar/ modul mata 
kuliah 

  Adanya bahan 
ajar/modu/ diktat pada 
semua mata kuliah 

% 100 

         Penyusunan kisi-kisi 
soal 

  Persentase mata kuliah 
yang memiliki kisi-kisi 
soal 

% 100 

    Melaksanakan 
Proses Belajar 
Mengajar 
(PBM) yang 
memenuhi 
standar 

    Dokumen 
pelaksanaa
n 
perkuliahan 

3 Melaksanaan kegiatan 
proses pembelajaran 
sesuai perencanaan 

  Waktu pelaksanaan 
proses belajar mengajar 
per semester 

jam 42 

                 Persentase kesesuaian 
antara kegiatan dengan 
kalender akademik  

% 100 

    Meningkatkan 
Jumlah 
kehadiran 
mahasiswa 
dalam 
perkulihan 

    Monitoring 
dan 
evaluasi 
pelaksanaa
n 
administrasi 
kelas 

  Monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
administrasi kelas 
pada SIAK 

  Jumlah pertemuan 
tatap muka setiap mata 
kuliah termasuk 
evaluasi 

pertemuan 16 

                 Persentase kehadiran 
mahasiswa dalam 
perkuliahan teori 

% 75 



                 Persentase kehadiran 
mahasiswa dalam 
perkuliahan praktikum 

% 100 

                 Persentase kehadiran 
dosen tetap dalam 
perkuliahan 

% 100 

                 Persentase kehadiran 
dosen tidak tetap dalam 
perkuliahan 

% 100 

    Kesesuaian 
Materi Kuliah 
sesuai dengan 
SAP/RPP 

    Monitoring 
dan 
evaluasi 
pelaksanaa
n 
administrasi 
kelas 

  Monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
administrasi kelas 
pada SIAK 

 Persentase kesesuaian 
materi mengajar dosen 
dengan sylabus dan 
RPP 

% 100 

    Persentase 
pembelajaran 
(Mata kuliah) 
yang berbasis 
e learning 

% 6 Pembelaj
aran mata 
kuliah 
menggunak
an e 
learning 

  Melaksanakan 
pembelajaran mata 
kuliah dengan 
menggunakan e 
learning 

  Persentase 
pembelajaran (Mata 
kuliah) yang berbasis e 
learning 

% 6 

    Terlaksananya 
KKN terpadu 
di tingkat 
direktorat 

kegiatan 1 Kegiatan 
Kuliah Kerja 
Nyata 
metode IPE 
dengan 
semua 
Jurusan 
yang ada di 
Poltekkes 
Kemenkes 
Denpasar 

  Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata metode 
IPE dengan semua 
Jurusan yang ada di 
Poltekkes Kemenkes 
Denpasar 

  Terlaksananya KKN 
terpadu dengan metode 
IPE di tingkat direktorat 

kegiatan 1 



         Penyelengg
araan 
Praktek 
Kerja 
Lapangan/ 
Magang 
Mandiri 

  Melaksanakan praktek 
kerja lapangan bagi 
mahasiswa tingkat 
akhir 

 Terlaksananya kegiatan 
praktek kerja lapangan 
bagi mahasiswa tingkat 
akhir 

kegiatan 1 

            Memfasilitasi kegiatan 
magang mandiri bagi 
mahasiswa semster 
IV 

  Terlaksananya kegiatan 
magang mandiri bagi 
mahasiswa tingkat akhir 

kegiatan 1 

    Adanya 
Manajemen 
waktu 
pembelajaran 

% 100 Mengimple
mentasi 
kalender 
akademik 

  Mengimplementasi 
kalender akademik 

  Kegiatan akademik 
yang dilaksanakan oleh 
jurusan berpedoman 
pada kalender 
akademik 

% 100 

            Melaksanakan 
kegiatan kuliah 
tamu/seminar/pelatiha
n dengan 
mendatangkan tim 
pakar/tenaga ahli 
sebagai pembicara di 
luar dosen tidak tetap 

  Adanya tenaga 
ahli/pakar sebagai 
pembicara dalam 
seminar/pelatihan, 
pembicara tamu, dsb di 
luar dosen tidak tetap 

orang/tahun 4 

    Terlaksananya 
Evaluasi 
pembelajaran  

    Penyelengg
araan Ujian 
Semester 

  Melaksanakan ujian 
semester 

1 Terlaksananya Ujian  
Tengah Semester 

semester 2 

            2 Terlaksananya Ujian  
Akhir Semester 

semester 2 

              3 Persentase jumlah 
mahasiswa yang 
memiliki IPK semester ≥ 
3,25 

% 88 



             Penyiapan soal ujian 
sesuai kisi-kisi soal 

  Adanya bank soal 
semua mata kuliah 

% 100 

                Adanya soal vigneet 
untuk mata kuliah 
keahlian 

mata kuliah 7 

                Melakukan analisi butir 
soal 

% 100 

          Penyelengg
araan tugas 
akhir 

  Pelaksanaan tugas 
akhir pendidikan  

  Semua mahasiswa 
membuat tugas akhir 
pendidikan (KTI) 

judul 56 

                    Setiap mahasiswa 
memilikii dosen 
pembimbing tugas akhir 
(KTI) 

SK 1 

                    Setiap mahasiswa 
melakukan bimbingan 
untuk menyelesaikan 
tugas akhir (KTI) 

keg 8 

                 Adanya  tim penguji 
tugas akhir pendidikan 
(KTI) 

SK 1 

                 Terlaksananya ujian 
tugas akhir pendidikan 
(KTI) 

% 100 

                 Persentase mahasiswa 
lulus ujian tugas akhir 
pendidikan (KTI) 

% 100 

          Yudisium 
dan Wisuda 

  Melaksanakan 
kegiatan wisuda dan 
yudisium 

  Terlaksananya wisuda 
dan yudisium untuk 
mahasiswa  

keg 2 

          Monitoring 
& umpan 
balik 

  Memberi umpan balik 
tentang proses 
pembelajaran dari 
dosen, mahasiswa, 
alumni, pengguna 
lulusan 

  Adanya umpan balik 
tentang pembelajaran 
dari dosen, mahasiswa, 
alumni, pengguna 
lulusan 

keg 4 



              Penyusunan laporan 
Jurusan 

  Adanyanya laporan 
bulanan, triwulan, 
semester dan tahunan 

laporan 19 

    Memperoleh 
akreditasi dari 
LAM-PT-Kes 

Peringkat B Re 
Akreditasi 
dari LAM 
PT-Kes 

  Mengusulkan re 
akreditasi ke LAMP - 
PT Kes 

  Adanya kegiatan 
pendampingan dan 
assesment dari LAMP 
PTKes 

keg 1 

                Memperoleh akreditasi 
dari LAM-PT-Kes 

Peringkat B 

    Sasaran 3. 
Terselenggar
anya 
pelayanan 
administrasi 
akademik 
yang 
berkualitas 

Terinput &  
terupdate data 
institusi pada 
Pangkalan 
Data 
Pendidikan 
Tinggi (PD 
Dikti) 

semester 2 Pengisian 
data baru & 
pembaharu
an data 
yang sudah 
ada pada 
PD Dikti 

  Melakukan input data 
baru & pembaharuan 
data yang sudah ada 
pada PD Dikti 

  Terinput &  terupdate 
data institusi pada 
Pangkalan Data 
Pendidikan Tinggi (PD 
Dikti) 

semester 2 

      Terinput & 
update data 
PBM pada 
Sistem 
Informasi 
Akademik & 
Kemahasiswa 
an (SIAK) 

semester 2 Pengisian 
data baru 
dan 
pembaharu
an data 
yang sudah 
ada pada 
SIAK 

  Melakukan pengisian 
data baru dan 
pembaharuan data 
yang sudah ada pada 
SIAK oleh semua 
dosen 

  Terinput & update data 
PBM pada Sistem 
Informasi Akademik & 
Kemahasiswaan (SIAK) 

semester 2 

         Penatausah
aan 
Transkrip, 
Ijazah, dan 
SKPI dalam 
2 bahasa 
Indonesia 
dan Inggris) 

  Penatausahaan 
Transkrip, Ijazah, dan 
SKPI dalam 2 bahasa 
(Indonesia dan 
Inggris) 

 Adanya dokumen  
Transkrip, Ijazah, dan 
SKPI dalam 2 bahasa 
(Indonesia dan Inggris) 
pada setiap mahasiswa 

dok 3 



                 Rata-rata waktu yang 
dibutuhkan oleh lulusan 
untuk mendapatkan 
ijazah setelah wisuda 

hari 0 

    Prosentase 
mahasiswa 
yang puas 
terhadap 
proses PBM 

% 80 Survei 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
proses PBM 

  Melakukan survei 
kepuasan mahasiswa 
terhadap proses PBM 

  Prosentase mahasis wa 
yang puas terhadap 
proses PBM 

% 80 

    Prosentase 
mahasiswa 
yang puas 
terhadap 
proses  
layanan 
administrasi 
akademik 

% 80 Survei 
kepuasan 
mahasiswa 
terhadap 
layanan 
administrasi 
akademik 

  Melakukan survei 
kepuasan mahasiswa 
terhadap layanan 
administrasi akademik 

 Prosentase 
mahasiswa yang puas 
terhadap proses  
layanan administrasi 
akademik 

% 80 

    Sasaran 4 
.Menciptakan 
suasana 
akademik 
yang 
kondusif 

Meningkatkan 
prasarana 
pembelajaran 

% 100 Pengadaan 
dan 
pemeliharaa
n prasarana 
pembelajara
n 

  Mengusulkan 
prasarana 
pembelajaran 

  Peningkatan ruang 
kuliah yang memadai 
sehingga kenyamaan 
dalam proses belajar 
mengajar tercapai 

% 100 

           Mengusulkan 
prasarana 
perkantoran 

  Peningkatan 
perkantoranyang 
memadai sehingga 
kenyamaan dalam 
pelayanan 

paket 1 

           Pemeliharaan gedung   adanya alat-alat 
kebersihan sesuai 
usulan 

paket 1 

                 Terlaksanya 
pemeliharaan gedung 
(kelas,lab, perkantoran) 
dan halaman 

paket 1 



             Usulan penggunaan 
dan pemeliharan 
jaringan listrik, air, 
telepun dan internet  

  Adanya pemeliharaan 
jaringan listrik paket 1 

               Adanya pemeliharaan 
instalasi air paket 1 

                    Pemeliharaan layanan 
internet di jurusan  paket 1 

                 Penambahan Jaringan 
Internet  sesuai jumlah 
mahasiswa 

paket 1 

                 Pemeliharaan jaringan 
telepun paket 1 

             Mengusulkan 
pengadaan alat dan 
bahan K3 

  Adanya peralatan dan 
bahan  K3  paket 1 

             Pengelolaan sampah 
medis dan limbah 
laboratorium 

 Kerjasama 
pembuangan sampah 
medis dan limbah 
laboratorium 

paket 1 

    Rasio Ruang 
Laboratorium 

Frekuensi 01:21 Penyediaan 
ruang 
laboratoriu
m sesuai 
jumlah 
mahasiswa 

  Penyediaan ruang 
laboratorium sesuai 
jumlah mahasiswa 

  Satu ruang lab idealnya 
berisi mahasiswa 
sedikit, dengan rasio 
alat 1:8 

  01:21 

    Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas 
peralatan 
praktikum 

paket 2 Meningkatk
an kualitas 
dan 
kuantitas 
peralatan 
praktikum 

  Mengusulkan 
pengadaan dan 
pemeliharaan 
peralatan praktikum di 
laboratorium 

  Adanya pengadaan dan 
peeliharaan peralatan 
praktikum di 
laboratorium 

paket 2 

         Mengusulkan 
pengadaan bahan-
bahan laboratorium 
untuk praktikum 
mahasiswa 

  Tersedianya  bahan-
bahan laboratorium 
untuk praktikum 
mahasiswa 

tahun 1 



    Rasio buku 
perpustakaan 
dengan 
mahasiswa 

Frekuensi 01:10 Penyedia
kan 
referensi 
yang 
dibutuhkan 
oleh 
mahasiswa 

  Mengusulkan 
penyediaan referensi 
yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa 

  Rasio buku 
perpustakaan dengan 
mahasiswa 

ratio 01:10 

    Rasio buku 
perpustakaan 
dengan 
mahasiswa 

Frekuensi 01:10 Penyedia
kan 
referensi 
yang 
dibutuhkan 
oleh 
mahasiswa 

  Mengusulkan 
penyediaan referensi 
yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa atau para 
pemakainya. 

  Rasio buku 
perpustakaan dengan 
mahasiswa 

ratio 01:10 

    Sasaran 5. 
Meningkatny
a kualitas 
dan daya 
saing lulusan 

Prosentase 
Kelulusan 
dengan IPK ≥ 
3,25 

% 88 Meningka
tkan 
prosentase 
kelulusan 
dengan IPK 
≥ 3 

 Meningkatkan 
peran pembimbing 
akademik dalam 
melakukan bimbingan 
dan konseleing secara 
teratur 

  Jumlah bimbingan 
minimal dosen 
pembimbing akademik 
per mahasiswa  dalam 
satu semester 

Jumlah 
bimbingan 
per 
semester 

4 kl per 
semester 

                    Prosentase Kelulusan 
dengan IPK ≥ 3,25 

% 88 

     Prosentase 
kelulusan 
tepat waktu 

% 88 Meningka
tkan 
kelulusan 
tepat waktu 

  Meningkatkan 
peran pembimbing 
akademik dalam 
melakukan bimbingan 
dan konseleing 

  Jumlah bimbingan 
minimal dosen 
pembimbing akademik 
per mahasiswa  dalam 
satu semester 

Jumlah 
bimbingan 
per 
semester 

4 kl per 
semester 

                    Prosentase kelulusan 
tepat waktu 

% 88 

                Prosentase droup out % < 5 

     

Prosentase 
kelulusan uji 
kompetensi 

% 75 Melaksan
akan 
kegiatan try 
out uji 
kompetensi 

  Melaksanakan 
kegiatan try out uji 
kompetensi 

  Mengikuti kegiatan try 
out uji kompetensi lokal 
dan nasional 

kegiatan 2 keg 

           
Mengikuti 

   Mengikuti ujian 
kompetensi  

   Mengikuti ujian 
kompetensi  

kegiatan 1 keg 



ujian 
kompetensi  

                Prosentase kelulusan 
uji kompetensi 

% 75 

     Prosentase 
penyerapan 
lulusan di 
pasar kerja ≤ 6 
bulan 

% 88 Melaksanak
an kegiatan 
tracer studi 
pada alumni  

  Melaksanakan 
kegiatan tracer studi 
pada alumni  

  Melaksanakan 
kegiatan tracer studi 
pada alumni  

kegiatan 1 

               Prosentase penyerapan 
lulusan di pasar kerja ≤ 
6 bulan 

% 88 

     Prosentase 
lulusan 
bekerja sesuai 
bidang ilmu 

% 88 Melaksanak
an kegiatan 
tracer studi 
pada  
pengguna 
lulusan 

  Melaksanakan 
kegiatan tracer studi 
pada pengguna 
lulusan 

  Melaksanakan 
kegiatan tracer studi 
pada pengguna lulusan 

kegiatan 1 

              Prosentase lulusan 
bekerja sesuai bidang 
ilmu 

% 88 

             Melaksanakannya 
promosi ke instansi 
kesehatan baik 
pemerintah maupun 
swasta melalui surat 

  Pengiriman surat terkait 
lulusan ke instansi 
kesehatan pemerintah 
maupun swasta 

keg 1 

                 Adanya profil tempat 
kerja lulusan pada 
website/ media sosial 

keg 1 

                 Adanya bursa kerja 
bagi lulusan 

keg 1 

             Membuat jejaring 
dengan melibatkan 
alumni 

  
Adanya kegiatan 
jejaring/temu alumni 

Keg 1 

                 Adanya profil  kerja 
lulusan pada website/ 
media sosial 

keg 1 



    Sasaran 6.   
Terwujudnya 
mahasiswa 
yang 
profesional di 
bidang 
akademik 
dan non 
akademik 

Adanyan 
layanan minat 
dan bakat 
mahasiswa 
melalui 
kegiatan 
ekstra 
kurikuler/UKM 

UKM 4 Memberik
an layanan 
minat dan 
bakat 
mahasiswa 
melalui 
kegiatan 
ekstra 
kurikuler 

  Memberikan 
layanan minat dan 
bakat mahasiswa 
melalui kegiatan 
ekstra kurikuler 

  Adanyan layanan minat 
dan bakat mahasiswa 
melalui kegiatan ekstra 
kurikuler/UKM 

UKM 4 

    Adanya 
pelatihan/ 
workshop/ 
seminar 
sesuai 
kompetensi 
bagi 
mahasiswa 

kegiatan 3 Melakuka
n 
pembinaan 
soft skills 
mahasiswa 
melalui 
berbagai 
kegiatan 
pelatihan/w
orkshop 
sesuai 
kompetensi 

  Melakukan 
pembinaan soft skills 
mahasiswa melalui 
berbagai kegiatan 
pelatihan/workshop 
/seminar sesuai 
kompetensi 

  Adanya pelatihan/ 
workshop/seminar 
sesuai kompetensi bagi 
mahasiswa 

kegiatan 3 

    Adanya 
beasiswa bagi 
mahasiswa 
berprestasi 
dan 
mahasiswa 
dari keluarga 
kurang mampu 

Jumlah 
mahasiswa 

16 Memberik
an 
beasiswa 
bagi 
mahasiswa 
berprestasi 
dan 
mahasiswa 
dari 
keluarga 
kurang 
mampu 

  Memberikan 
beasiswa bagi 
mahasiswa 
berprestasi dan 
mahasiswa dari 
keluarga kurang 
mampu 

 Adanya beasiswa bagi 
mahasiswa berprestasi 
dan mahasiswa dari 
keluarga kurang 
mampu 

Jumlah 
mahasiswa 

16 

    Reward 
bagi 
mahasiswa 
berprestasi 

 Pemberian reward 
pada mahasiswa 
berprestasi 

  Diterimanya reward 
oleh mahasiswa ranking 
I,II, dan III pada setiap 
tingkat semester 

Orang 12 



    Adanya 
layanan 
kesehatan 
bagi 
mahasiswa 

paket 2 Memberik
an layanan 
kesehatan 
bagi 
mahasiswa 

  Memberikan 
layanan kesehatan 
bagi mahasiswa 

  Adanya layanan 
kesehatan bagi 
mahasiswa 

paket 2 

    Adanya mata 
kuliah 
kewirausahaa
n dan etika 
profesi bagi 
mahasiswa 

Mata kuliah 3 Peningkat
an 
kemampuan 
berwirausah
a dan etika 
sesuai 
dengan 
profesi 

  Peningkatan 
kemampuan 
berwirausaha dan 
etika sesuai dengan 
profesi 

 Adanya mata kuliah 
kewirausahaan, PABK 
dan etika profesi bagi 
mahasiswa 

Mata kuliah 3 

     Mahasiswa 
mengikuti 
berbagai 
pertemuan/lom
ba di tingkat 
local, regional 
dan nasional 

Kegiatan 2 Memfasilit
asi dan 
membina 
mahasiswa 
yang 
mengikuti 
pertemuan/ 
lomba di 
tingkat 
lokal, 
regional dan 
nasional 

  Memfasilitasi dan 
membina mahasiswa 
yang mengikuti 
pertemuan/lomba di 
tingkat lokal, regional 
dan nasional 

  Mahasiswa mengikuti 
berbagai 
pertemuan/lomba di 
tingkat local, regional 
dan nasional 

Kegiatan 2 

   Sasaran 7.              
Terwujudnya 
SDM yang 
profesional 

Rasio dosen 
dengan 
mahasiswa 

    Orang 01:22 Penyiapa
n dosen 
memenuhi 
standar 

  Usulan dosen untuk 
memenuhi standar 

  Rasio dosen dengan 
mahasiswa 

    Orang 01:22 

    Dosen tugas 
belajar ke S3 

Orang 1 Dosen 
mengikuti 
tugas 
belajar ke 
jenjang S3 

  Mengusulkan dosen 
tugas belajar ke 
jenjang S3 

  Dosen tugas belajar 
ke S3 

Orang 1 



      Peningkatan 
kompetensi 
dosen 

orang 10  Dosen 
untuk 
mengikuti 
pelatihan, 
workshop, 
seminar dan 
pertemuan 
ilmiah 
lainnya  

  Mengirim dosen untuk 
mengikuti pelatihan, 
workshop, seminar 
dan pertemuan ilmiah 
lainnya  

  Peningkatan 
kompetensi dosen 

orang 10 

    Pemberdaya
an Dosen 
sebagai 
Narasumber 

Frekuensi 3 Pemberd
ayaan  
Dosen tetap 
untuk 
menjadi 
narasumber  

  Memberikan 
kesempatan kepada 
Dosen tetap untuk 
menjadi narasumber  

  Pemberdayaan 
Dosen sebagai 
Narasumber 

Frekuensi 3 

    Semua 
Dosen Tetap 
Bersertifikat 
Pendidik 

% 100 Sertifikasi 
dosen bagi 
yang belum 
memiliki 
sertifikat 
dosen 
pendidik  

  Mengusulkan dosen 
tetap yang belum 
memiliki sertifikat 
dosen untuk mengikuti 
sertifikasi dosen 
pendidik 

  Semua Dosen Tetap 
Bersertifikat Pendidik 

% 100 

            mengusulkan dosen 
sebagai calon dosen 
berprestasi  

  terkirimnya dosen 
sebagai calon dosen 
berprestasi  

orang 1 

    Tenaga 
kependidikan  
tugas 
belajar/ijin 
belajar pada 
jenjang  S1 
dan S2 

Orang 1 Tenaga 
kependidika
n  tugas 
belajar/ijin 
belajar pada 
jenjang  S1 
dan S2 

  Tenaga 
kependidikan  tugas 
belajar/ijin belajar 
pada jenjang  S1 dan 
S2 

  Tenaga kependidikan  
tugas belajar/ijin belajar 
pada jenjang  S1 dan 
S2 

Orang 1 



    Peningkatan 
kompetensi 
tenaga 
pranata 
laboratorium 

Orang 7 Mengirim 
PLP untuk 
mengikuti 
pelatihan, 
workshop, 
seminar dan 
pertemuan 
ilmiah 
lainnya  

  Mengirim PLP untuk 
mengikuti pelatihan, 
workshop, seminar 
dan pertemuan ilmiah 
lainnya  

  Peningkatan tenaga 
pranata laboratorium 

Orang 7 

    Rasio 
instruktur 
dengan 
mahasiswa 

    Orang 1 : 6 Menyiapkan 
instruktur/P
LP 
rmemenuhi 
standar 

  Menyiapkan 
instruktur/PLP 
rmemenuhi standar 

  Rasio instruktur/ PLP 
dengan mahasiswa 

    Orang 1 : 6 

        Mengusulkan 
pengadaan tenaga 
pranata laboratorium 

  Tersedianya tenaga 
pranata laboratorium  
D.III/D.IV 

Orang 2 

Tujuan 2. 
Menghasilkan 
penelitian 
terapan di 
bidang 
kesehatan 
yang 
terpublikasi 
pada jurnal 
nasional dan 
internasional  

  Sasaran 8.  
Meningkatka
n kuantitas 
dan kualitas 
penelitian 
serta  
mempublikas
ikan nya  
pada jurnal 
terakreditasi 
nasional dan 
internasional 

Jumlah 
penelitian 
yang 
dilakukan 
dosen dalam 1 
tahun 

Laporan 5 Menyelengg
arakan 
kegiatan 
penelitian 
dengan 
sumber 
dana Riset 
Pembinaan 
Kesehatan 
(Risbinakes
) atau dana 
hibah 

  Dosen melaksanakan 
kegiatan penelitian 
bidang teknologi 
laboratorium medis 
berwawasan 
kesehatan pariwisata 
dan budaya dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Jumlah penelitian yang 
dilakukan dosen dalam 
1 
tahun 

Laporan  5 

        Adanya laporan 
penelitian yang dibiayai 
dari dana Risbinakes 

laporan 4 

              Adanya laporan 
penelitian yang  dibiayai 
melalui kerjasama 
dengan instansi 
lain/dana hibah 

laporan 1 

                 Rata-rata jumlah dana 
penelitian per dosen Rupiah 5.000.000,- 



     Prosentase  
penelitian 
dosen 
berwawasan 
kesehatan 
pariwisata/ 
kearifan local 
selama 1 
tahun 

% 30 Kegiatan 
penelitian 
berwawasa
n  
kesehatan 
pariwisata 
dan budaya/ 
kearifan 
local 

  Kegiatan penelitian 
berwawasan  
kesehatan pariwisata 
dan budaya/ kearifan 
local 

  Persentase dosen tetap 
yang terlibat dalam 
penelitian  dengan topik 
berwawasan kesehatan 
pariwisata/ kearifan 
lokalselama setahun 

% 30 

     Jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
internasional 
dalam 1 tahun 

Artikel 1 Publikasi 
hasil 
penelitian di 
jurnal 
internasiona
l  

  Dosen menirim 
publikasi hasil 
penelitian di jurnal 
internasional  

 Jumlah karya ilmiah 
yang dipublikasikan 
dalam jurnal 
internasional 
dalam 1 tahun 

Artikel 1 

     Jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal  
Nasional 
terakreditasi 
dalam 1 tahun 

Artikel 2 Publikasi 
hasil 
penelitian di 
jurnal 
nasional 
terakreditasi 

  Dosen mengirim 
publikasi hasil 
penelitian di jurnal 
nasional terakreditasi 

 Jumlah karya ilmiah 
yang dipublikasikan 
dalam jurnal  Nasional 
terakreditasi 
dalam 1 tahun 

Artikel 2 

     Jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam 
prosiding 
terindeks 
dalam 1 tahun 

Artikel 1 Publikasi 
hasil 
penelitian di 
prosedding 
terindeks 

  Dosen mengirim 
publikasi hasil 
penelitian di 
prosedding terindeks 

 Jumlah karya ilmiah 
yang dipublikasikan 
dalam prosiding 
terindeks 
dalam 1 tahun 

Artikel 1 



     Jumlah karya 
ilmiah 
yang 
dipublikasikan 
dalam jurnal 
nasional ber-
ISSN 
dalam 1 tahun 

Artikel 6 Publikasi 
hasil 
penelitian di 
jurnal 
nasional 
ber-ISSN 

  Publikasi hasil 
penelitian di jurnal 
nasional ber-ISSN 

  Jumlah karya ilmiah 
yang dipublikasikan 
dalam jurnal nasional 
berISSN dalam setahun 

Artikel 6 

          Pengelolaa
n jurnal 
ilmiah 
jurusan 
(jurnal 
Meditory) 

  Pengelolaan jurnal 
ilmiah jurusan (jurnal 
Meditory) 

  Pengelolaan Jurnal 
sudah mengikuti Open 
Jurnal Sistem (OJS) 
terakreditasi Sinta 4 

edisi 2 

      Jumlah karya 
ilmiah 
dosen yang 
memperoleh 
HAKI 

Frekuensi 4 Mengusulka
n HAKI/Hak 
Paten 

  Megusulkan hasil 
penelitian 
dosen/mahasiswa 
untuk mendapat hak 
paten/ hak kekayaan 
intelektual (HAKI)/ 
produk inovasi 

  Jumlah karya ilmiah 
dosen yang 
memperoleh 
HAKI / produk inovasi 

Frekuensi 4 

Tujuan 3.  
Menghasilkan 
karya  
pengabdian 
masyarakat 
berbasis hasil 
penelitian dan 
kearifan lokal 

  Sasaran 9.     
Peningkatan 
kualitas & 
kuantitas  
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
di kalangan 
dosen  dan 
mahasiswa 
berbasis 
hasil 
penelitian 
dan kearifan 

Jumlah 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
yang dilakukan 
dalam 1 tahun 

Kegiatan 6 Melaksanak
an kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
berbasis 
hasil 
penelitian 
dan kearifan 
lokal/ 
kesehatan  
pariwisata 
dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Melaksanakan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat berbasis 
hasil penelitian dan 
kearifan lokal/ 
kesehatan  pariwisata 
dengan melibatkan 
mahasiswa 

  Jumlah kegiatan 
pengabdian masyarakat 
yang dilakukan dalam 1 
tahun 

keg 6 



 lokal Persentase 
dosen tetap 
yang terlibat 
dalam 
pengabdian 
masyarakat 
selama 
setahun 

% 100 Dosen 
melaksanak
an kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
melibatkan 
mahasiswa 

  Setiap dosen 
melaksanakan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat  dengan 
melibatkan 
mahasiswa 

  Persentase dosen tetap 
yang terlibat dalam 
pengabdian masyarakat 
selama setahun 

% 100 

     Rata-rata 
jumlah dana 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
per dosen 

Rupiah 5.000.000,- Pengabmas 
dosen lolos 
seleksi dan 
mendapatka
n biaya 

  Pengabmas dosen 
lolos seleksi dan 
mendapatkan biaya 

  Rata-rata jumlah dana 
pengabdian kepada 
masyarakat per dosen 

Rupiah 5.000.000,- 

     Persentase 
dosen tetap 
yang terlibat 
dalam 
pengabdian 
masyarakat  
berbasis hasil 
penelitian 
selama 
setahun 

% 30 Dosen 
melaksanak
an kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
berbasis 
hasil 
penelitian  

  Dosen melaksanakan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat berbasis 
hasil penelitian  

  Persentase dosen tetap 
yang terlibat dalam 
pengabdian masyarakat  
berbasis hasil penelitian 
selama setahun 

% 30 



     Persentase 
dosen tetap 
yang terlibat 
dalam 
pengabdian 
masyarakat  
dengan topik 
berawasasan 
kesehatan 
pariwisata/kea
rifan lokal 
selama 1 
tahun 

% 30 Dosen 
melaksanak
an kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
berbasis 
kesehatan 
pariwisata/k
earifan lokal 

  Dosen melaksanakan 
kegiatan pengabdian 
masyarakat berbasis 
kesehatan 
pariwisata/kearifan 
lokal 

  Persentase dosen tetap 
yang terlibat dalam 
pengabdian masyarakat  
dengan topik 
berawasasan 
kesehatan 
pariwisata/kearifan lokal 
selama setahun 

% 30 

                   Jumlah kegiatan  
pengabdian 
masyarakat/ pembinaan 
wilayah yang 
berkelanjutan 

keg 1 

   Jumlah 
pengabdian 
masyarakat 
melibatkan 
mahasiswa 
mulai 
perencanaan, 
pelaksanaan & 
pelaporan 

keg 1 Membudaya
kan 
Pengabdian 
kepada 
Masyarakat  
di kalangan 
mahasiswa 
untuk 
membentuk 
mahasiswa 
yang 
berbudi 
luhur mulai 
dari 
perencanaa
n, 
pelaksanaa
n dan 
pelaporan 

  Membudayakan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat  di 
kalangan mahasiswa 
untuk membentuk 
mahasiswa yang 
berbudi luhur mulai 
dari perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pelaporan 

  Terlaksananya kegiatan 
pengabdian masyarakat 
berbasis pemeriksaan 
laboratorium dan 
kesehatan pariwisata 

keg 1 



        Terlaksananya kegiatan 
peduli kasih pada anak-
anak/lansia/masyarakat 
tidak mampu 

keg 2 

Tujuan 4.  
Menghasilkan 
kerjasama  
dengan 
berbagai 
institusi di 
dalam dan luar 
negeri 

  Sasaran 10.  
Meningkatny
a jumlah 
kemitraan 
dengan 
berbagai 
institusi di 
dalam dan 
luar negeri 

Jumlah 
kemitraan 
dengan 
institusi di 
dalam negeri 

Jenis kemitraan 30 Menjalin 
kemitraan 
dengan 
institusi 
yang 
berkaitan 
dengan tri 
dharma 
perguruan 
tinggi 

  Mengadakan 
kerjasama dengan 
institusi terkait  

  Jumlah MOU dengan 
Institusi dalam Negeri 

dokumen 30 

      Jumlah 
kemitraan  
dengan 
institusi di luar 
negeri 

Jenis kemitraan 2 Menjalin 
kemitraan 
dengan 
institusi 
yang 
berkaitan 
dengan tri 
dharma 
perguruan 
tinggi 

  Mengadakan 
kerjasama dengan 
luar negeri 

  Jumlah MOU dengan 
Institusi luar Negeri 

dokumen 2 

      Kunjungan 
dari Instansi 
Lain 

Frekuensi 3 Menjalin 
hubungan 
aktif dengan 
saling 
melakukan 
kunjungan 

  Menerima kunjungan 
dari instansi lain 

  Jumlah kunjungan dari 
institusi lain 

frekuensi 3 

             
             

        
  Denpasar, 14 Maret 2020  
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