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KATA PENGATAR 

 

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala 
Rahmat dan pertolongan Nya, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 
Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Mataram Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan 
baik. 

Oleh Karena itu Rencana Kerja Tahunan ini semoga dapat memberikan gambaran 
program kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram yang akan dilaksanakan pada 
Tahun Anggaran 2021, selain itu Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan mendukung 
dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj Tahun 
2021. 

Atas bantuan semua pihak penyusunan dan penyempurnaan laporan ini, dapat tersusun 
dan kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja Tahunan ini memberikan 
manfaat untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. 

  

Mataram, 2 Januari 2021 

Direktur Poltekkes Kemenkes Mataram 

 

 

 

Awan Dramawan, S.Pd, M.Kes 

NIP. 196402081984011001 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG  

Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram merupakan salah satu UPT BadanPengembangan 

dan Pemberdayaan Sumber Daaya Manusia Kesehatan yang sebagaiinstansi pemerintah 

merupakan kewajiban untuk melaporkan kinerja di instansinya.Laporan kinerja ini 

dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) , salah satu data dukung dari LKj adalah 

Rencana KerjaTahunan (RKT), maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan dari masig-masing 

Wadir,Kasubbag, Kajur dan Ka.Unit. Hal ini berdasarkan pada peraturan Menteri 

NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 

2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AkuntabilitasKinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara dan 

Reformasi Birokarasi Nomor 13 tahun 2010, tentang PetunjukPelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010. Laporanakuntabilitas kinerja adalah 

laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawabankinerja suatu instansi dalam 

mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. 

Penyusunan RKT dapat dimanfaatkan sebagai : 

a.bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan 

b. Penyempurnaan dokumen prencanaan periode yang akan datang 

c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang 

d. Penyempurnaan berbagai kejikan yang diperlukan. 

 

B. TUJUAN  

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Politeknik Kesehatan Kemenkes  

Mataram Tahun Anggaran 2021 antara lain : 

a.Sebagai bahan acuan Penetapan Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram 

b. Sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram  

c. Miningkatkan Efisien, Efektifitas, Transparansi dan Akuntabel Kinerja     
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 
 
A.  Visi 

Menjadikan Perguruan Tinggi kesehatan vokasi yang utama dalam pengembangan 

kompetensi SDM dengan multi disiplin ilmu yang Expert, Inovatif dan Interpreneur, 

Berdaya guna dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan stunting bagi 

masyarakat sehat, produktif dan berkeadilan Tahun 2022. 

 

B. Misi 
1. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Pembelajaran, 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam peningkatan kompetensi SDM 
dengan multi disiplin ilmu yang Expert,Inovatif dan Interpreneur, Berdaya guna 
dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan stunting bagi masyarakat 
sehat, produktifdan berkeadilan. 
 

2. Meningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana penyelenggaraan 
pendidikan berdasarkan kuantitas dan kualitas yang memberi manfaat bagi 
masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan 
penurunan stuntingbagi masyarakat sehat, produktifdan berkeadilan. 
 
 

3. Mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka mengidentifikasi peluang-
peluang yang berpotensi memunculkan nilai ekonomi dalam peningkatan pelayanan 
kesehatan dan penurunan stunting bagi masyarakat sehat, produktifdan berkeadilan. 
 

4. Meningkatkan Mitra kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri baik 

dosen dan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi dan Reputasi Nasonal dan 

Internasional, termasuk  Pemerintah dan Swasta dalam Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan 

stunting gizi bagi masyarakat sehat, produktif dan berkeadilan 

 
5. TUJUAN DAN SASARAN 
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Tujuan dan Sasaran diuraikan berdasarkan   Visi   yang   akan   dicapai,   dan diuraikan 
berdasarkanMisi. 

Misi 1. ”Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: 
Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam peningkatan 
kompetensi SDM dengan multi disiplin ilmu yang Expert, Inovatif dan 
Interpreneur, Berdaya guna dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan 
penurunan stunting bagi masyarakat sehat, produktifdan berkeadilan” 

 

Tujuan Sasaran 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasi 
yang memiliki pengetahuan, sikap dan 
keterampilan sesuai standar bidang 
keilmuan, kontekstual dengan dunia 
nyata bidang kesehatan. 

1. Dihasilkannya tenaga     kesehatan 
vokasi    yang   terampil dalam bidang 
keperawatan, kebidanan, gizi dan 
Teknologi laboratorium Medis. 

2. Terserapnya lulusan di pasar kerja 
 

2. Menghasilkan karya ilmiah dosen dan 
mahasiswa terapan standar yang 
dapat menyelesaikan masalah 
kesehatan. 

 

3. Dihasilkannya karya ilmiah/penelitian 
yang kompeten, profesional, berdaya 
guna dan berkeadilan bagi masyarakat 
dalam bidang kesehatan 

3. Menyelenggarakan pengabdian 
masyarakat standar menjadi media 
membumikan pendidikan tinggi 
kesehatan. 

4. Dihasilkannya  Karya   pengabdian 
masyarakat dari karya yang kompeten, 
profesional, berdaya guna dan 
berkeadilan bagi masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

 

 

Misi 2. “Meningkatan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana 
penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan kuantitas dan kualitas yang memberi 
manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dalam peningkatan pelayanan 
kesehatan dan penurunan stunting  bagi masyarakat sehat, produktifdan 
berkeadilan” 
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Tujuan Sasaran 

1.  Meningkatkan Manajemen Kepegawaian 
dalam jumlah dan kemampuan baik 
dosen, tenaga Kependidikan dan Tenaga 
Administrasi dalam manajemen SDM 
yang memenuhi standar baik akses, 
relevansi dan Mutu. 

 

1. Terpenuhinya sarana ruang kuliah        
pada    program D3 dan D4 dalam 
penyelenggaraan proses belajar 
mengajar yang kompeten    profesional 
dalam bidang keperawatan, kebidanan, 
gizi dan analis kesehatan 
 

2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam 
Manajemen Keuangan Pendidikan 
Tinggi Kesehatan secara efektif dan 
efisien 

2. Terpenuhinya  sarana dan prasarana 
laboratorium pada program D3 dan D4 
dalam penyelenggaaraan proses belajar 
mengajar yang kompeten profesional 
dalam bidang  keperawatan, kebidanan, 
gizi dan analis kesehatan. 

3. Memenuhi sarana dan prasarana gedung, 
buku, jurnal, diktat dan modul ter-update 
minimal        5 tahun Alat PBM, 
laboratorium sesuai kebutuhan praktek, 
klinik, RS yang memenuhi standar baik 
akses, relevansi dan Mutu 

3.  Tersedianya sarana dan prasarana  serta 
buku perpustakaan di  Direktorat dan  
jurusan dalampenyelenggaaraan proses 
belajar mengajar yang kompeten   
profesional dalam bidang keperawatan, 
kebidanan, gizi dan analis  kesehatan 

 

 

Misi 3. ”Mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka mengidentifikasi 
peluang-peluang yang berpotensi memunculkan nilai ekonomi dalam peningkatan 
pelayanan kesehatan dan penurunan stunting bagi masyarakat sehat, produktifdan 
berkeadilan ” 

 

Tujuan Sasaran 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan, dosen 
dan kependidikan yang memiliki 
kemampuan kewirausahaan dalam Aspek 
Pemasaran, Operasional, Keuangan dan 
Fisik dalam Praktek Mandiri, Klinik , dan 
Usaha usaha lainnya dalam Peningkatan 
Playanan Kesehatan dan Penurunan 
stunting Gizi bagi masyarakat sehat, 
Produktif danberkeadilan. 

1. Meningkatnya kesehatan, dosen, tenaga 
kependidikan yang memiliki 
kemampuan Kewirausahaan dalam 
aspek pemasaran, Operasional, 
Keuangan dan Fisik dalam praktek 
mandiri, Klinik dan Usaha-usaha 
lainnya dalam peningkatan pelayanan 
Kesehatan dan Penurunan Stunting bagi 
masyarakat sehat, produktif dan 
berkeadilan 

2. Menghasilkan produk atau jasa melalui 
kegiatan kewirausahaan sesuai dengan 
bidang keahlian Keperawatan, 
Kebidanan, Gizi dan Analis Kesehatan 
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Misi 4.  “Meningkatkan Mitra kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar 
negeri baik dosen dan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi dan Reputasi Nasonal 
dan Internasional, termasuk  Pemerintah dan Swasta dalam Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan 
penurunan stunting gizi bagi masyarakat sehat, produktifdan berkeadilan ” 

 

Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan kerja sama dengan institusi 
pendidikan negeri, swasta Dalam Negeri  
dalam PBM, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 

1.   Terlaksananya kerjasama dengan 
institusi pendidikan dalam peningkatan 
dan pengembanganPBM, Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

 
3. Menjalin kerja sama internasional/luar 

negeri dalam PBM, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

 

2  Terlaksananya kerjasama 
Internasional dalam peningkatan dan 
pengembangan PBM, Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 

3 Meningkatkan kerja sama dengan RS 
Swasta Daerah dan Nasional dalam 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

 

3  Tersedianya lahan Praktikum klinik dan 
lahan penelitiaan bagi dosen maupun 
mahasiwa dalam mlaksanakan 
Tridharma Perguruan Tinggi. 

4 Meningkatkan kerja sama DPR Provinsi, 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 
 

4 Tersedianya lahan Praktikum klinik dan 
lahan penelitiaan bagi dosen maupun 
mahasiwa dalam mlaksanakan tridharma 
perguruan tinggi. 
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BAB III 
 

KEBIJAKAN, STRATEGIS, PROGRAM DAN KEGIATAN 
 

A. KEBIJAKAN 
      Penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas sesuai dengan Visi dan Misi.    
      Rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu yang menjadi tanggung   
      jawabnya. Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis    
      penyelenggaraan pendidikan kesehatan dan pembangunan dengan  indikator  
      kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan  
      Umum dan Investasi Pemerintah. Politeknik Kesehatan  Kemenkes Mataram  sebagai  
Institusi Pendidikan vokasi di bidang kesehatan, Direktur dan seluruh jajarannya  
      berkomitmen : 

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan    
pengabdian masyarakat) dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu  Internal  
(SPMI) secara efektif danefisien. 

2. Mengelola proses Pembelajaran kesehatan yang kompetensi, profesional dan 
berdaya guna di Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan 
berkeadilan  

3. Menyediakan dan mengembangkan sumber daya pendidikan yang memenuhi 
syarat kuantitas dan kualitas secara berkelanjutan untuk Sumber Daya Manusia 
yang berkompeten, pembiayaan, sarana danprasarana 

4. Meningkatkan jejaring dan kerjasama baik di tingkat nasional maupun 
internasional. 

 
Strategi yang akan diterapkan adalah dalam bentuk program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan ditempuh sampai pada tahun 2020,  
berdasarkan pada isu-isu pengembangan : 
a. Undang-Undang No.: 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional 
b. Undang-Undang No.: 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen 
c. Undang-Undang No.: 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 
d. Peraturan Presiden No : 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi nasional 

Indonesia(KKNI) 
e. Komitmen Pemerintah melalui Dana DIPA murni sudah melaksanakan            

bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu, mIskIpun belum melakukan bantuan 
secaramenyeluruh 

 
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disusun, maka strategi (bentuk kegiatan) 
yang akan ditempuh sampai pada tahun 2022 adalah : 
1. Melaksanakan kurikulum KKNI pada 10 program studi 
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran 
3. Pemantauan Serapan Lulusan di pasar kerja 
4. Pengembangan Penelitian Dosen dalam skema penelitian 
5. Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian 
6. Menigkatkan Jumlah dan kualitas publikasi karya ilmiah Nasional Terakreditasi dan 

publikasi karya ilmiah Internasional 
7. Meningkatkan penelitian kolaborasi 
8. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, inovatif 
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dan berdaya guna 
9. Dilaksanakannya SPMI semua Prodi dan Institusi 
10. Melengkapi ruang kuliah pada program DIII dan DIV dalam proses belajar mengjaar 
11. Memenuhi dan melengkapi sarana prasarana laboratorium dalam proses belajar 

mengajar 
12. Membuat perencanaan pengadaan buku pada Direktorat dan Jurusan 
13. Memenuhi dan melengkapi ruag tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada 

program DIII dan DIV dalam proses belajar mengajar 
14. Memberikan kesempatan tugas belajar/ijin belajar, workshop, pelatihan sesuai 

bidang keperawatan, kebidanan, gizi dan analis kesehatan 
15. Memberikan kesempatan pelatihan tenaga keuangan 
16. Memberikan kesempatan pelatihan tenaga kepegawaian 
17. Penerimaan pegawai khususnya dosen 
18. Menyelenggarakan kegiatan yang menghasilkan produk atau jasa sesuai bidang 

keahlian (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Analis Kesehatan) 
19. Perubahan status dari PNBP menjadi BLU 
20. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota 

dalam kebijakan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada 
masyarakat 

21. Meningkatkan kerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota/Provinsi dalam kebijakan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian 
dan Pengabdian kepada masyarakat 

22. Meningkatkan kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta Daerah dan Nasional dalam 
kebijakan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada 
masyarakat 

23. Meningkatkan kerjasama dengan Institusi Pendidikan PTN dan PTS dalam kebijakan 
penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 

24. Menjalin kerjasama Internasional/luar negeri dalam penyelenggaraan pendidikan 
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BAB IV 
 

PENUTUP 
 
 
Politeknik Ksehatan Kemenkes Mataram merupakan salah satu institusi pendidikan di 

lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan 

profesional dan kompetitif. 

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsinya diperlukan suatu rencana strategi ( Renstra) dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) jangka waktu 1 (satu) tahun secara sistimatis.  

Rencana Kerja Tahunan ( RKT) Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun Anggaran 

2020 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan 

dilaksanakan selama 1 (satu) tahun ke depan.  
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MATRIK KINERJA RENCANA STRATEGIS POLTEKKES MATARAM TAHUN 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tujuan Sasaran Strategi Kegiatan Indikator Satuan Target 2021 
1  2 4 5 6 12 

1.1.Menghasilkan 
tenaga kesehatan 
vokasi yang 
memiliki 
pengetahuan, sikap 
dan keterampilan 
sesuai standar 
bidang keilmuan, 
kontekstual dengan 
dunia nyata bidang 
kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Menghasilkan karya 
ilmiah dosen dan 
mahasiswa terapan 

1.1.1 Dihasilkannya 
tenaga kesehatan 
vokasi yang 
terampil dalam 
bidang 
keperawatan,kebid
anan gizi dan 
teknologi 
laboratorium 
medik 

Melaksanakan 
pendidikan yang 
berkualitas dengan 
menggunakan 
kurikulum KKNI pada 
setiap program studi 
 

Terlaksanan
ya   
penerapan 
dan 
pengembang
an 
kurikulum 
KKNI pada 
setiap  
program 
studi 
 

Kegiatan 
penerapan dan 
pengembangan 
kurikulum 
Semua program 
studi sesuai 
penerapan dan 
pengembangan 
kurikulum  
KKNI  (10 
program studi) 
 

Kegiatan 10 

 Meningkatkan kualitas 
lulusan yang expert, 
inovatif dan 
enterpreuner 

Meningkatka
n IPK lulusan 
 
 
 
 

Presentase 
Indeks prestasi 
Kumulatif (IPK) 
≥ 3,25 

% 90 

  Meningkatka
n lulusan 
tepat waktu 

Presentase 
lulusan tepat 
waktu  

% 100 

 
 
 
 

 Meningkatka
n kelulusan 
Uji 
Kompetensi 

Persentase 
lulusan first 
taker Ujian 
Kompetensi 

% 95 
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standar yang dapat 
menyelesaikan masalah 
kesehatan 

 Nasional 
mahasiswa 

Nasional 
(UKOM) 

 Meningkatkan prestasi 
mahasiswa 

Meningkatka
n prestasi 
mahasiswa di 
tingkat 
nasional dan 
internasional 

presentasi 
mahasiswa yang 
berprestasi di 
bidang keilmuan 
dan bidang 
lainnya tingkat 
nasional dan 
internasional 
pertahun  

% 40 

1.1.2. Terserapnya  
lulusan di pasar kerja 

Evaluasi lulusan  Pelacakan 
alumni 
(tracer study) 
untuk masa 
tunggu 
lulusan untuk 
memperoleh 
pekerjaan 

Rata-rata masa 
tunggu lulusan 
memperoleh 
pekerjaan 
pertama ≤ 3 
bulan 

bulan 3 

  Meningkatka
n Penyerapan 
lulusan dan 
kemandirian/
kewirausahaa
n lulusan di 
pasar kerja 

Presentase 
lulusan yang 
terserap di pasar 
kerja dan 
kewirausahaanlu
lusan sesuai 
bidang keahlian 

% 95 

1.2.1 Dihasilkannya   
karya     
ilmiah/penelitian  
yangkompeten,prof
esional, berdaya 
guna dan 
berkeadilan bagi 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

 

Pengembangan 
penelitian Dosen dalam 
skema penelitian 
PCD,PDP,PHB dan 
PUPT  
 

Melaksanaka
n 
pengembanga
n penelitian 
Dosen dalam 
Skema 
penelitian  
PCD,PDP,PH
D dan PUPT  
 

Jumlah 
penelitian  

Judul 95 
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  Peningkatan jumlah 
artikel yang 
dipublikasikan oleh 
dosen sesuai bidang 
keahliannya 

Tercapainya 
peningkatan 
publikasi 
karya ilmiah 
Nasional 
terakreditasi 

Jumlah publikasi 
karya ilmiah 
Nasional 
terakreditasi 

Judul 20 

   Tercapainya 
jumlah 
publikasi 
karya ilmiah 
Internasional  

jumlah publikasi 
karya ilmiah 
Internasional  

judul 10 

   Tercapainya 
penelitian 
kolaborasi  

Jumlah peneliti 
kolaborasi  

judul 8 

  Peningkatan 
Penelitian/Karya Dosen 
dan mahasiswa program 
studi yang telah 
memperoleh Hak atas 
Kekayaan Intelektual 
(Paten, Hak cipta, 
Desain produk) 
Teknologi Tepat guna 
atau karya yang 
mendapat 
penkuan/penghargaan 
dari lembaga 
nasional/internasional 

Tercapaianya 
Penelitian/Ka
rya Dosen 
dan 
mahasiswa 
program studi 
yang telah 
memperoleh 
Hak atas 
Kekayaan 
Intelektual 
yang 
mendapat 
penkuan/peng
hargaan dari 
lembaga 
nasional/inter
nasional 

Jumlah HAKI  sertifikat 40 

1.3.Menyelenggarakan 1.3.1Dihasilkannya   Kegiatan pengabdian Terlaksanany Persentase % 95 
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pengabdian 
masyarakat standar 
menjadi media 
membumikan 
pendidikan tinggi 
kesehatan 

Karya   
      

Pengabdianmasyarak
at dari karya yang 
kompeten,profesiona
l, berdayaguna dan 
berkeadilan bagi 
masyarakat dalam 
bidang kesehatan 

 

kepada masyarakat oleh 
dosen yang 
dipublikasikan dan atau 
sesuai dengan hasil 
penelitian  

a kegiatan 
pengabdian 
masyarakat 
oleh dosen 
yang 
dipublikasika
n dan atau 
sesuai dengan 
hasil 
penelitian 

kegiatan 
pengabdian 
masyarakat yang 
dilaksankaan oleh 
dosen yang 
dipublikasikan 
atau sesuai 
dengan hasil 
penelitian 

2.1.Meningkatkan 
Manajemen 
Kepegawaian dalam 
jumlah dan 
kemampuan baik 
dosen, tenaga 
Kependidikan dan 
Tenaga 
Administrasi dalam 
manajemen SDM 
yang memenuhi 
standar baik akses, 
relevansi dan Mutu 

2.1.1 Meningkatkan 
jumlah dan 
kualifikasi tenaga 
pendidik sesuai 
standar pendidikan 
perguruan tinggi 
vokasi 

Meningkatkan presentasi 
tenaga pendidik sesuai 
standar dan bidang 
keahlian di masing-
masing program studi 

Peningkatan 
persentase 
Tenaga 
pendidik 
yang sesuai 
standar 
pendidikan 
dan sesuai 
bidang 
keahlian  

Tenaga pendidik 
yang sesuai 
standar 
pendidikan dan 
sesuai bidang 
keahlian di 
program studi 

% 100 

  Meningkatkan kualifikasi 
akademik, kompetensi 
dan profesional dosen 

Peningkatan 
kualifikasi 
akademik, 
kompetensi 
dan 
profesional 
dosen melalui 
Tugas belajar 
dan Izin 
belajar 

Jumlah Dosen 
yang 
meningkatkan 
jenjang 
pendidikan 
melalui tugas 
belajar/izin 
belajar 

orang 4 

   Peningkatan 
kualifikasi 
akademik, 

persentase dosen 
yang mengikuti 
pelatihan dan atau 

% 50 
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kompetensi 
dan 
profesional 
dosen melalui 
pelatihan dan 
atau sebagai 
penyaji 
dalam 
kegiatan  
seminar, 
workshop, 
lokakarya 

sebagai penyaji 
dalam kegiatan  
seminar, 
workshop, 
lokakarya 

2.2.Meningkatkan 
kemampuan SDM 
dalam Manajemen 
Keuangan 
Pendidikan Tinggi 
Kesehatan secara 
efektif dan efisien 

2.2.1 Meningkatkan 
jumlah dan 
kualifikasi tenaga 
kependidikan dan 
tenaga adminissi 

Meningkatkan presentasi 
tenaga kependidikan 
sesuai standar  

Peningkatan 
persentase 
Tenaga 
pendidik 
yang sesuai 
standar  

Jumlah 
peningkatan 
Tenaga pendidik 
sesuai standar dan 
anisis kebuhan 
kerja  

orang 4 

  Meningkatkan kualifikasi 
tenaga kependidikan 

Peningkatan 
kualifikasi 
tenaga 
kependidikan 
melalui 
Tugas belajar 
dan Izin 
belajar 

Jumlah tenaga 
kependidikan  
yang 
meningkatkan 
jenjang 
pendidikan 
melalui tugas 
belajar/izin 
belajar 

orang 4 

   Peningkatan 
kualifikasi 
tenaga 
kependidikan 
melalui 
pelatihan  

persentase tenaga 
kependidikan  
yang mengikuti 
pelatihan sesuai 
bidangnya 

% 40 

2.3.Memenuhi sarana 
dan prasarana 

2.3.1 Terpenuhinya   
ruang kuliah   

Melengkapi ruang kuliah 
dalam proses 

Adanya 
ruang kuliah 

Jumlah ruang 
kuliah sesuai 

Unit 40 
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gedung, buku, 
jurnal, diktat dan 
modul ter-update 
minimal        5 
tahun Alat PBM, 
laboratorium sesuai 
kebutuhan praktek, 
klinik, RS yang 
memenuhi standar 
baik akses, relevansi 
dan Mutu 

dalam 
penyelenggaraan 
pembelajaran yang 
terstandar 

pembelajara  sesuai standar  standar 

 2.3.2 Terpenuhinya  
sarana dan  
prasarana 
laboratorium   dalam 
penyelenggaraan 
proses pembelajaran  

Tersedianya sarana 
prasarana laboratorium  
dalam proses belajar 
mengajar 

Adanya 
sarana 
prasarana 
laboratorium 
sesuai standar 

Jumlah sarana 
prasarana 
laboratorium 
sesuai standar 
 

Unit 28 

 2.3.3 Tersedianya 
perpustakaan yang 
dilengkapi dengan 
koleksi bahan 
pustaka  (buku teks, 
langganan jurnal 
lmiah bereputasi 
nasional dan 
internasional, dan 
prosiding)   

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas bahan 
pustaka di Perpustakaan  

Tersediannya 
bahan 
pustaka buku 
teks di 
perpustakaan 
sesuai standar 
(e-book) 

Jumlah buku teks 
yang update dan 
sesuai standar 
baik di 
Perpustakaan (e-
book) 

judul 650 

   Tersediannya 
junal nasionl 
terakreditasi 
yang miliki 
(berlanggana
n)  

Jumlah junal 
nasionl 
terakreditasi yang 
dimiliki 
nomornya 
lengkap 
(berlangganan)  

Judul 11 

   Tersediannya 
junal 

Jumlah junal 
internasional 

Judul 9 
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internasional 
bereputasi 
yang dimiliki 
(berlanggana
n)  

bereputasi yang 
dimiliki  
nomornya 
lengkap 
(berlangganan) 

   Tersedianya 
prosiding  

Jumlah prosiding 
yang dimiliki 

judul 45 

3.1.Menghasilkan 
tenaga kesehatan, 
dosen dan 
kependidikan yang 
memiliki 
kemampuan 
kewirausahaan 
dalam Aspek 
Pemasaran, 
Operasional, 
Keuangan dan Fisik 
dalam Praktek 
Mandiri, Klinik , 
dan Usaha usaha 
lainnya dalam 
Peningkatan 
Playanan Kesehatan 
dan Penurunan 
stunting Gizi bagi 
masyarakat sehat, 
Produktif dan 
berkeadilan 

3.1.1.Meningkatnya     
kemampuan tenaga 
kesehatan, dosen 
dan kependidikan 
yang memiliki 
kemampuan 
kewirausahaan 
dalam Aspek 
Pemasaran, 
Operasional, 
Keuangan dan Fisik 
dalam Praktek 
Mandiri, Klinik , 
dan Usaha usaha 
lainnya dalam 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan  

Peningkatan 
pengembangan dan peran 
dosen dan tenaga 
kependidikan sebagai 
penyaji dalam kegiatan  
seminar, workshop, 
lokakarya, pameran 
produk paten, praktek 
mandiri, usaha-usaha 
dalam Peningkatan 
Pelayanan Kesehatan 

Terdapat 
dosen dan 
tenaga 
kependidikan 
sebagai 
penyaji dalam 
kegiatan  
seminar, 
workshop, 
lokakarya, 
pameran 
produk paten, 
praktek 
mandiri, 
usaha-usaha 
dalam 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 

persentase dosen 
dan tenaga 
kependidikan 
sebagai penyaji 
dalam kegiatan  
seminar, 
workshop, 
lokakarya, 
pameran produk 
paten, praktek 
mandiri, usaha-
usaha dalam 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kesehatan 

% 25 

 3.1.2 Pengembangan 
dan pembentukan 
prodi Baru di 
Poltekkes Kemenkes 
Mataram 

Pengusulan pembentukan 
program studi baru  

Jumlah 
Program 
studi baru 
yang 
diusulkan 
berdasarkan 
hasil kajian  

Jumlah Program 
studi baru yang 

diusulkan 
berdasarkan hasil 

kajian 

Dokmen  1 
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4.1.Meningkatkan 
kerja sama dengan 
institusi 
pendidikan negeri, 
swasta Dalam 
Negeri  dalam 
PBM, penelitian 
dan pengabdian 
kepada masyarakat 

4.1.Dihasilkannya 
produk kerjasama 
atau jasa melalui 
kegiatan 
Kewirausaahan 
sesuai dengan 
bidang keahlian  

Menyelenggarakan 
kegiatan yang 
menghasilkan produk 
atau jasa sesuai bidang 
keahlian  
 

Diselenggara
kannya 
kegiatan yang 
menghasilkan 
produk atau 
jasa sesuai 
bidang 
keahlian  

Jumlah kegiatan Jum 
lah 

 
 
 
 
 

 

6 
 

4.2 Menjalin kerja 
sama 
internasional/luar 
negeri dalam PBM, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

 

4.2.1 
Menyelenggarakan 
kerjasama dengan 
luar negeri dan 
implementasinya 
dalam Tridarma 
perguruan tinggi 

Terlaksananya 
kerjasama dengan luar 
negeri dan 
implementasinya dalam 
Tridarma perguruan 
tinggi 

Jumlah 
kerjasama 
dengan luar 
negeri 

Jumlah  Jum 
lah 

5 

4.3 Meningkatkan kerja 
sama dengan RS 
Swasta Daerah dan 
Nasional dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

4.3.1 Melaksanakan 
kerja sama dengan 
RS Swasta Daerah 
dan Nasional 
dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

Melaksanakan kerja 
sama dengan RS Swasta 
Daerah dan Nasional  

Jumlah kerja 
sama dengan 
RS Swasta 
Daerah dan 
Nasional 

Jumlah Jum 
lah 

100 

4.4 Meningkatkan kerja 
sama DPR Provinsi, 
Kabupaten/Kota 
dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 

4.4. Meningkatnya 
kerja sama DPR 
Provinsi, 
Kabupaten/Kota 
dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian kepada 

Terlaksananya 
kerjasama dengan DPR 
Provinsi, Kabupaten/ 
Kota  

Jumlah 
kegiatan 
kerjasama 
DPR 
Provinsi, 
Kabupaten/K
ota dalam 
penyelenggar
aan 

Jumlah Jum 
lah 

1 
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masyarakat  pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 
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BAB I 
 PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram terdiri dari 2 program studi 

yaitu program studi D III Kebidanan dan program studi D IV Kebidanan. Program Studi D 

III Kebidanan mulai beroperasional berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Nomor : 

Nomor HK.00.06.1.2.2298 tanggal 13 Juli 1998 dengan SK ijin operasional no : 1207/ 

Menkes/XI/ 2001 Tanggal : 1 Januari 2002, dimana sebelumnya bernama Akademi 

Kebidanan SPK Depkes Mataram,.  Program studi DIV Kebidanan Poltekkes Kemenkes 

Mataram mulai beroperasional berdasarkan Surat Ijin Penyelenggaraan Nomor : 

OT.01.01.1.4.2.002056.I tanggal 16 April 2008. Jurusan Kebidanan Poltekkes 

Kemenkes Mataram dalam menjalankan perannya sebagai institusi pendidikan yang 

meghasilkan lulusan bidan  yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi bidan  

Indonesia dan berperan aktif dalam  pengembangan iptek, maka Jurusan  kebidanan  

telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi 

Poltekkes Kemenkes Mataram.  

Visi Jurusan  Kebidanan adalah : “ Menjadi  perguruan tinggi Vokasi dibidang 

kebidanan yang utama untuk menghasilkan tenaga ahli Madya kebidanan dan 

Sarjana Terapan Kebidanan yang expert, inovatif, entrepreneur dan berdayaguna 

dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan stunting sesuai bidang 

ilmu kebidanan bagi masyarakat sehat, produktif dan berkeadilan pada tahun 

2022”.  

Dalam mencapai visi Jurusan  kebidanan, maka telah ditetapkan beberapa 

misi dengan tujuan untuk masing-masing pencapaiannya., yang secara garis besar 

meliputi pengembangan pendidikan baik di tahap akademik maupun profesi, 

pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penyelenggaraan 

sistem manajemen institusi yang efektif dan efisien, mengembangkan jaringan 

kerjasama. 

 

B. DASAR HUKUM 

Adapun Landasan Hukum Renstra Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Mataram tahun 2019-2022 adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
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3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional 

5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 234/U/2000, tentang Pedoman 

Pendirian Perguruan Tinggi 

10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.03/I.2?06284/2016 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 

HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan 

11. Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 108/Dikti/Kep/2001, tentang Pedoman Pembukan 

Program Studi dan/atau Jurusan 

12. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kemenkes Nomor : HK.00.06/I/III/2/2480/2012 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik 

kesehatan Kementerian Kesehatan 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Jurusan   kebidanan  telah menyusun rencana  operasional dalam rangka 

pencapaian visi dan misi. Rencana operasional yang disusun merupakan penjabaran 

dari apa yang akan dicapai oleh Jurusan, yang meliputi 5 pilar, yaitu pendidikan, 

penelitian, pengabdian pada masyarakat, Keuangan dan sarana prasarana, Sumber 

daya manusia, pengembangan sistem informasi dan kerja sama serta Renstra Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram disusun berdasarkan analisis lingkungan 

internal dan eksternal Jurusan kebidanan serta mengacu pada isu-isu strategis yang 

berkembang pada masing-masing pilar. Renstra ini merupakan bahan pijakan bagi 

Jurusan Kebidanan untuk menyelenggarakan kegiatan untuk kurun waktu 5 tahun. 
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BAB II 

VISI, MISI DAN SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN 
 
 
 

A. VISI 

 “Menjadi  perguruan tinggi Vokasi dibidang kebidanan yang utama untuk 

menghasilkan tenaga ahli Madya kebidanan dan Sarjana Terapan Kebidanan  yang 

expert, inovatif, entrepreneur dan berdayaguna dalam peningkatan pelayanan 

kesehatan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat 

sehat, produktif dan berkeadilan pada tahun 2022”. 

B.  MISI  

1. Meningkatkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yaitu : pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kompetensi SDM 

Kebidanan yang expert, inovatif, entrepreneur dan berdaya guna dalam peningkatan 

pelayanan kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi 

masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

2. Meningkatkan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan kebidanan 

berdasarkan kuantitas dan kualitas yang memberi manfaat bagi masyarakat dan 

lingkungan sekitar dalam peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan stunting 

sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang sehat, produktif dan 

berkeadilan. 

3. Mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka mengidentifikasi peluang-

peluang yang berpotensi memunculkan nilai-nilai ekonomi dalam peningkatan 

pelayanan kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi 

masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

4. Meningkatkan mitra kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri baik 

dosen dan perguruan tinggi dengan kualifikasi dan reputasi nasional dan 

internasional termasuk pemerintah dan swasta dalam pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakatdalam peningkatan pelayanan kebidanan dan 

penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang sehat, 

produktif dan berkeadilan. 

 
 

C. TUJUAN DAN SASARAN 
 

Tujuan dan Sasaran diuraikan berdasarkan Visi yang akan dicapai dan diuraikan 

berdasarkan Misi. 
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Misi 1. ” Meningkatkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yaitu : 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 

peningkatan kompetensi SDM Kebidanan yang expert, inovatif, entrepreneur 

dan berdaya guna dalam peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan 

stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang sehat, produktif 

dan berkeadilan.” 

 

Tujuan Sasaran 

1. Menghasilkan tenaga ahli madya 
kebidanan dan sarjana gterapan 
kebidanan yang memiliki pengetahuan, 
sikap dan keterampilan sesuai standar 
bidang keilmuan, kontekstual dengan 
dunia nyata bidang kesehatan. 

1. Dihasilkannya tenaga     kesehatan 
vokasi  ( ahli madya Kebidanan dan 
Srajana terapan kebidanan)  yang   
terampil dalam bidang  kebidanan, 
Terserapnya lulusan di pasar kerja 

 

2. Menghasilkan karya ilmiah dosen dan 
mahasiswa terapan standar yang dapat 
menyelesaikan masalah kesehatan. 

 

2.  Dihasilkannya karya 
ilmiah/penelitian yang kompeten, 
profesional, berdaya guna dan 
berkeadilan bagi masyarakat 
dalam bidang kebidanan 

3. Menyelenggarakan pengabdian 
masyarakat standar menjadi media 
membumikan pendidikan tinggi 
kesehatan. 

3. Dihasilkannya  Karya   pengabdian 
masyarakat dari karya yang 
kompeten, profesional, berdaya 
guna dan berkeadilan bagi 
masyarakat dalam bidang 
kebidanan 

 

 
Misi 2.“ Meningkatkan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan 

kebidanan berdasarkan kuantitas dan kualitas yang memberi manfaat bagi 
masyarakat dan lingkungan sekitar dalam peningkatan pelayanan kebidanan 
dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang 
sehat, produktif dan berkeadilan. 

 

Tujuan Sasaran 

1.  Meningkatkan Manajemen 
Kepegawaian dalam jumlah dan 
kemampuan baik dosen, tenaga 
Kependidikan dan Tenaga 
Administrasi dalam manajemen SDM 
yang memenuhi standar baik akses, 
relevansi dan Mutu. 

 

1. Terpenuhinya sarana ruang kuliah        
pada    program D3 dan D4/sarjana 
terapan dan profesi dalam 
penyelenggaraan proses belajar 
mengajar yang kompeten    profesional 
dalam bidang  kebidanan 

 

2. Meningkatkan kemampuan SDM 
dalam Manajemen Keuangan 
Pendidikan Tinggi Kesehatan secara 
efektif dan efisien 

2. Terpenuhinya  sarana dan prasarana 
laboratorium pada program D3 dan 
D4/sarjana terapan dan profesi dalam 
penyelenggaaraan proses belajar 
mengajar yang kompeten profesional 
dalam bidang  kebidanan. 
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3. Memenuhi sarana dan prasarana 
gedung, buku, jurnal, diktat dan modul 
ter-update minimal        5 tahun Alat 
PBM, laboratorium sesuai kebutuhan 
praktek, klinik, RS yang memenuhi 
standar baik akses, relevansi dan 
Mutu 

3.  Tersedianya sarana dan prasarana  
serta buku perpustakaan di  Direktorat 
dan  jurusan dalampenyelenggaaraan 
proses belajar mengajar yang 
kompeten   profesional dalam bidang  
kebidanan 

 

 
Misi 3. ” Mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka mengidentifikasi 

peluang-peluang yang berpotensi memunculkan nilai-nilai ekonomidalam 

peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang 

ilmu kebidanan bagi masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

 

Tujuan Sasaran 

1. Menghasilkan tenaga kesehatan, dosen 
dan kependidikan yang memiliki 
kemampuan kewirausahaan dalam 
Aspek Pemasaran, Operasional, 
Keuangan dan Fisik dalam Praktek 
Mandiri, Klinik , dan Usaha usaha 
lainnya dalam Peningkatan Playanan 
Kesehatan dan Penurunan stunting Gizi 
bagi masyarakat sehat, Produktif dan 
berkeadilan. 

1. Meningkatnya kemampuan    
manajemen     SDM dalam    
Penyelenggaraan administrasi 
pendidikan yang   kompeten      
profesional  dalam bidang    
kebidanan,  
 

 
Misi 4.  “Meningkatkan mitra kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri 

baik dosen dan perguruan tinggi dengan kualifikasi dan reputasi nasional dan 

internasional termasuk pemerintah dan swasta dalam pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakatdalam peningkatan pelayanan kebidanan 

dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang 

sehat, produktif dan berkeadilan. 

 

Tujuan Sasaran 

1.Meningkatkan kerja sama dengan institusi 
pendidikan negeri, swasta Dalam Negeri  
dalam PBM, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 

1.   Menghasilkan produk atau jasa 
melalui kegiatan kewirausahaan 
sesuai dengan bidang keahlian 
kebidanan. 

 

2. Menjalin kerja sama internasional/luar 
negeri dalam PBM, penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat 

 

2  Dirubahnya status dari PNBP 
menjadi BLU 

3 Meningkatkan kerja sama dengan RS 
Swasta Daerah dan Nasional dalam 
penyelenggaraan pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat 

 

3  Tersedianya lahan Praktekum 
klinik dan lahan penelitiaan bagi 
dosen maupun mahasiwa dalam 
mlaksanakan tridharma 
perguruan tinggi. 
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4 Meningkatkan kerja sama DPR Provinsi, 
Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 
 

4 Tersedianya lahan Praktekum 
klinik dan lahan penelitiaan bagi 
dosen maupun mahasiwa dalam 
mlaksanakan tridharma perguruan 
tinggi. 

 

D. SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN TAHAPANNYA 

Sasaran program/kegiatan utama Jurusan Kebidanan  secara keseluruhan dimaksudkan 

untuk dapat mewujudkan visi yang telah ditetapkan.  Visi “ Menjadi  perguruan tinggi 

Vokasi dibidang kebidanan yang utama untuk menghasilkan tenaga ahli Madya 

kebidanan dan Sarjana Terapan Kebidanan yang expert, inovatif, entrepreneur dan 

berdayaguna dalam peningkatan pelayanan kesehatan dan penurunan stunting 

sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat sehat, produktif dan berkeadilan 

pada tahun 2022”. 

Penetapan dan pencapaian besaran sasaran program/kegiatan utama tersebut 

dilakukan secara bertahap-berkelanjutan pada setiap bidang tugas dan fungsi Jurusan  

Kebidanan  sebagai lembaga pendidikan tinggi, seperti disajikan berikut ini.    

1. BIDANG PELAYANAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

Sasaran dan tahapan program/kegiatan bidang pendidikan dirancang sedemikian 

rupa sehingga misi dan tujuan Jurusan Kebidanan yang telah ditetapkan dapat 

terwujud. Berdasarkan Misi Jurusan ebidanan (1) yaitu : Meningkatkan 

penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yaitu : pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan kompetensi SDM Kebidanan 

yang expert, inovatif, entrepreneur dan berdaya guna dalam peningkatan pelayanan 

kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat 

yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

 Untuk mewujudkan misi tersebut dilakukan dengan (1.) Melaksanakan proses 

pendidikan kebidanan sesuai standar pendidikan nasional untuk mempersiapkan 

tenaga ahli madya kebidanan dan sarjana Terapan Kebidanan  yang kompeten 

dalam asuhan kebidanan komprehensif (2.) Mengembangkan keilmuannya dalam 

kegiatan penelitian dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan 

berkeadilan. (3.) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam 

mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kebidanan 

dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

a. Menghasilkan tenaga kesehatan vokasi ( Ahli Madya Kebidanan dan Sarjana 

Terapan Kebidanan) dalam bidang kebidanan yang memiliki pengetahuan, sikap 

dan keterampilan sesuai standar bidang keilmuan, kontekstual dengan dunia 

nyata bidang kesehatan 
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Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan adalah :  

1) Menyelenggarakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum  berbasis 

KKNI dan SN - Dikti 

2) Pemanatauan serapan lulusan di pasar Kerja 

Untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran umum bidang pendidikan dan 

pengajaran tersebut, maka beberapa program - program kegiatan utama, serta 

besaran sasaran dan tahapan pencapaiannya untuk lima tahun  disajikan pada 

bahasan berikut.  

1) Menyelenggarakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum  berbasis 

KKNI dan SN- Dikti 

a). Tujuan Program 

Tujuan dari program ini adalah untuk menyelenggarakan proses belajar 

mengajar menggunakan kurikulum  berbasis KKNI dan SN Dikti  yang 

berkualitas  sehingga akhirnya nanti mampu menghasilkan lulusan yang 

profesional. 

b).  Jenis kegiatan utama  

(1) Pelaksanaan peninjauan kurikulum secara berkala (minimal 5 tahun 

sekali) termasuk pengembangan kurikulum institusional 

(2) Jumlah mahasiswa yang lulus PPK (Penilaian Pencapaian 

Kompetensi) 

(3) Jumlah mahasiswa yang lulus Praktek Klinik, praktek 

lapangan,komunitas dan Praktek Laboratorium 

(4) Terlaksananya Proses belajar mengajar (kehadiran dosen dan 

mahasiswa dalam teori dan praktek) 

(5) Ketersediaan buku ajar dan modul (Setiap mata kuliah mempunyai 

modul dan buku ajar) 

(6) Pedoman praktikum  terevisi sesuai dng kebutuhan (6 pedoman / 

tahun) 

(7) Terlaksananya akreditasi Lam.PT.Kes 

(8) Terbitnya Ijin pendirian prodi profesi bidan 

 

2)  Membina kemampuan akademik dan non akademik serta mendorong 

mahasiswa berprestasi tingkat lokal/ nasional 

a). Tujuan Program 

Adapun tujuan yang diharapkan yakni terciptanya mahasiswa yang 

professional di bidang akademik dan non akademik 

b). Jenis kegiatan utama  



    Jurusan   Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram 

 
R e n c a n a  K e r j a  T a h u n a n  2 0 2 1 /  J u r u s a n  K e b i d a n a n  

 
8 

(1) Terpilihnya mahasiswa berprestasi  penerima beasiswa (9 orang/ smt ) 

(2) Terpilih dan terbinanya karya ilmiah/ penelitian mahasiswa unggulan (3 

karya ilmiah/ tahun)  

(3) Peningkatan proses bimbingan akademik oleh dosen PA dan wali 

kelas (10 kali / tahun) 

(4) Permasalahan mahasiswa teratasi melalui pelayanan bimbingan 

konseling 

(5) Lulusan tepat waktu 

(6) IP semester dengan IP ≥ 3,25/ semester 

(7) Kelulusan UKOM 

 

3. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PRASARANA, DAN SUASANA 

AKADEMIK. 

Strategi dalam melaksanakan tujuan meningkatkan sumber daya manusia, 

sarana prasarana, dan suasana akademik adalah :  

a. Mengupayakan tenaga kependidikan untuk mengikuti studi lanjut, pelatihan, 

workshop dan kompetensi dosen prestasi tingkat nasional 

b. Meningkatkan sarana dan prasarana proses belajar mengajar 

c. Meningkatkan tertib administrasi umum, keuangan dan kepegawaian 

4. LULUSAN BIDAN YANG MAMPU MENGEMBANGKAN ADMINISTRATIVE 

ENTREPRENEUR SESUAI BIDANG ILMU KEBIDANAN 

Strategi yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan adalah :  

a). Menyelenggarakan proses belajar mengajar yang mendukung dengan 

menambah MK Kewirausahaan, Kuliah tamu tentang entrepreneur dibidang 

kebidanan 

b) Menjalin kerjasama dengan istitusi lain untuk mengadakan pelatihan tentang 

entrepreneur dibidang kebidanan 

 

5. BIDANG PENELITIAN UNGGULAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN 

IBU DAN ANAK DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN 

KEBIDANAN 

Strategi dalam melaksanakan tujuan meningkatkan penelitian unggulan dan 

pengabdian masyarakat dalam pelayanan kebidanan.  

1) Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengabdian masyarakat di 

kalangan dosen . 

2) Meningkatkan kemampuan pengabdian masyarakat di kalangan dosen yang 

ditujukan untuk masyarakat luas 
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6. Bidang sistem informasi dan kerjasama 

Sasaran jurusan   kebidanan untuk sistem informasi dan kerjasama  

Terwujudnya sistem informasi dan kerjasama  

a). Tujuan Program 

Adapun tujuan dalam program ini adalah Terwujudnya sistem informasi dan 

kerjasama yang akurat dan relationship 

b). Jenis kegiatan utama  

1) Berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional terakreditasi 

2) Meningkatkan jumlah dan kualitas buku referensi 

3) Berlangganan e journal (5 jurnal elektronik) 
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Tabel 1. : RENCANA KERJA TAHUNAN,  SASARAN DAN TAHAPAN PROGRAM JURUSAN   KEBIDANAN TAHUN 2021 

 

VISI 

“ Menjadi  perguruan tinggi Vokasi dibidang kebidanan yang utama untuk menghasilkan tenaga ahli Madya kebidanan dan 
Sarjana Terapan Kebidanan kebidanan yang expert, inovatif, entrepreneur dan berdayaguna dalam peningkatan 
pelayanan kesehatan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat sehat, produktif dan 
berkeadilan pada tahun 2022”. 

 

Misi 1. ” Meningkatkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yaitu : pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat dalam peningkatan kompetensi SDM Kebidanan yang expert, inovatif, entrepreneur dan berdaya guna dalam 
peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang sehat, 
produktif dan berkeadilan.” 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kegiatan Indikator Target 
RKT  
2021 

Angg 
aran  

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1. Menghasilkan 
tenaga 
kesehatan 
vokasi dalam 
bidang 
kebidanan 
yang memiliki 
pengetahuan, 
sikap dan 
keterampilan 
sesuai standar 
bidang 
keilmuan, 

1.1. Dihasilkann
ya tenaga 
kesehatan  
yang 
terampil 
dalam 
bidang 
kebidanan 

Melaksanakan 
kurikulum KKNI 
dan SN Dikti 
pada 3 program 
studi ( Prodi D III 
Kebidanan, Prodi 
D IV/Sarjana 
Terapan dan 
prodi Profesi) 

Terlaksananya   
kurikulum SN-
DIKTI DAN KKNI 
dengan melakukan  

peninjauan 
kurikulum secara 
berkala (minimal 5 
tahun sekali) 
termasuk 
pengembangan 
kurikulum 
institusional 

Terlaksananya workshop 
kurikulum secara berkala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Dokum

en 

100 RKAKL 
Jurusan 

 

 

  Jumlah mahasiswa yang 
lulus PPK (Penilaian 

100 100 RKAKL 
Jurusan 
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kontekstual 
dengan dunia 
nyata bidang 
kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pencapaian Kompetensi) 
 

   Jumlah mahasiswa yang 
lulus Praktek Klinik, praktek 
lapangan,komunitas dan 
Praktek Laboratorium Nilai 
minimal “B” 
(71) 
 

100 100 RKAKL 
Jurusan 

 

   Peningkatan kualitas 
pembimbing 
klinik/pelatihan preceptor 
mentor 

100 80 RKAKL 

 

 
 
 
 
 

  Persentase mahasiswa 
yang lulus Ujian 
Kompetensi (UKOM) 
- Pembekalan  
- TO Internal 
- TO Nasional 

95 85 Mandiri  

  Evaluasi 
Pembelajaran 

Persentase mahasiswa 
yang mendapatkan IPK ≥ 
3.25 

95 90 RKAKL 
Jurusan 

 

   Rata-rata  waktu tempuh 
Program DIII 3 tahun 

100 90 RKAKL 
Jurusan 

 

   Rata-rata waktu lulus 
Program DIV 4 tahun 

100 90 RKAKL 
Jurusan 

 

   Persentase lulusan tepat 
waktu 

100 90 RKAKL 
Jurusan 

 

   Peningkatan Mutu 
Pendidikan 

1) Pendampingan Evaluais 
Diri Borang prodi Profesi 
Kebidanan 

1 
Dokum

en 

80 DIPA 
Poltekk

es 
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    2) Persiapan akreditasi Prodi 
Profesi Kebidanan dari  
Lam.PT.Kes 

0 0 DIPA 
Poltekk

es 

 

   Peningkatan Mutu 
SDM/ Dosen 

Pengajuan TUBEL 
S3/Doktoral 

2 2 DIPA 
Poltekk

es 

 

 
 

  Membina 
kemampuan 
akademik dan 
mendorong 
mahasiswa 
berprestasi tingkat 
lokal/ nasional 

 

1) Terpilihnya mahasiswa 
berprestasi  penerima 
beasiswa ( 9 orang/ 
smt/prodi III dan 6 
orang/ prodi D IV)) 

100 80 
RKAKL/ 
MANDI

RI 

 

   

 

2) Terpilih dan terbinanya 
karya ilmiah/ penelitian 
mahasiswa unggulan (4 
karya ilmiah/ tahun)  

100 75 
RKAKL/ 
MANDI

RI 

 

    3) Peningkatan proses 
bimbingan akademik 
oleh dosen PA dan wali 
kelas (10 kali / tahun) 

100 95 0 

 

    4) Permasalahan 
mahasiswa teratasi 
melalui pelayanan 
bimbingan konseling 

100 90 0 

 

    5) Mengembangkan 
kegiatan ekstrakurikuler 
(Minat Bakat dan olah 
raga) 

90 80 
RKAKL/ 
MANDI

RI 
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    6) Terpilihnya mahasiswa 
yang mendapatkan 
beasiswa GAKIN (10 
orang/jurusan 

100 100 
DIPA 

POLTE
KKES 

 

 1.2.Terserapnya  
lulusan di 
pasar kerja 

Pemantauan 
serapan lulusan 
di pasar kerja 

Pelacakan alumni 
(tracer study) 

Meningkatnya penyerapan 
lulusan di pasar kerja 
 

100 65 RKAKL 
Jurusan  

 

1.2. Menghasilkan 
karya ilmiah 
dosen dan 
mahasiswa 
terapan standar 
yang dapat 
menyelesaikan 
masalah 
kesehatan 

1.3. Dihasilkann
ya   karya     
ilmiah/ 
penelitian  
yang 
kompeten, 
profesional, 
berdaya  
guna dan 
berkeadilan 
bagi 
masyarakat 
dalam 
bidang 
kesehatan 

 

Pengembangan 
penelitian Dosen 
dalam skema 
penelitian 
PCD,PDP,PHB 
dan PUPT  

Melaksanakan 
pengembangan 
penelitian Dosen 
dalam Skema 
penelitian  
PCD,PDP,PHD dan 
PUPT  

Jumlah proposal    
meningkat 12 judul 

100 80 DIPA 
Poltekk

es 

 

 Terlaksananya 
jumlah dosen 
meneliti 22 dosen  

Tercapainya  jumlah 
dosen meneliti 22 
dosen  

Jumlah dosen meneliti 22 
orang  

100 80 DIPA 
Poltekk

es 

 

  Terlaksananya 
jumlah publikasi 
karya ilmiah 
Nasional 
terakreditasi 4 
judul per tahun 

Meningkatnya 
jumlah publikasi 
karya ilmiah 
Nasional 
terakreditasi 4 judul 
per tahun 

Jumlah publikasi karya 
ilmiah Nasional terakreditasi 
4 judul per tahun  

100 75 DIPA 
Poltekk

es 

 

  Terlaksananya 
jumlah publikasi 
karya ilmiah 

Tercapainya jumlah 
publikasi karya 
ilmiah Internasional 

jumlah publikasi karya ilmiah 
Internasional 2 judul / tahun  

100 50 DIPA 
Poltekk

es 
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Internasional 2 
/tahun 

2 judul / tahun  

  Terlaksananya 
penelitian 
kolaborasi   

Tercapainya 
penelitian kolaborasi 
1 penelitian /tahun 

Jumlah peneliti kolaborasi 1 
penelitian /tahun 

100 100 DIPA 
Poltekk

es 

 

  Terlaksannya 
pembentukkan 
TIM Penilaian 
penelitian yang 
memenuhi 
standart 1 orang 
/prodi 

Tercapainya 
pembentukan TIM 
penilaian penelitian 
yang memenuhi 
standar 1 orang 
/prodi 

Terbentuknya TIM penilaian 
yang memenuhi standar 1 
orang /prodi 

100 50 DIPA 
Poltekk

es 

 

1.3. Menyelenggarak
an pengabdian 
masyarakat 
standar menjadi 
media 
membumikan 
pendidikan tinggi 
kebidanan 

1.3.Dihasilkanny
a   Karya        
Pengabdian 
masyarakat 
dari karya 
yang 
kompeten, 
profesional, 
berdayaguna 
dan 
berkeadilan 
bagi 
masyarakat 
dalam bidang 
kebidanan 

Kegiatan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat oleh 
masing-masing 
dosen dalam 1 
tahun 

Terlaksananya 
kegiatan 
pengabdian 
masyarakat oleh 
masing-masing 
dosen dalam 1 
tahun 
 
 
 
 
 

Jumlah pengabdian 
masyarakat oleh masing-
masing dosen dalam 1 tahun 
(22 dosen) 

100 80 DIPA 
Poltekk

es 

 

 Tersedianya sumber dana 
yang memadai 

100 100 DIPA 
Poltekk

es 

 

   Pembinaan Dosen 
berprestasi 

1) Dosen berprestasi 
mendapat pembinaan 

100 100 DIPA 
Poltekk

es 
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    2) Dosen tersertifikasi (3 
orang) 

100 100 DIPA 
Poltekk

es 

 

Misi 2.“ Meningkatkan Sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendidikan kebidanan berdasarkan kuantitas dan kualitas yang 
memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar dalam peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan 
stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kegiatan Indikator Target 
RKT  
2021 

Anggaran  Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1. Meningkat kan 
Manajemen 
Kepegawaian 
dalam jumlah dan 
kemampuan baik 
dosen, tenaga 
Kependidikan dan 
Tenaga 
Administrasi dalam 
manajemen SDM 
yang memenuhi 
standar baik 
akses, relevansi 
dan Mutu 

2.1. Terpenuhinya   
sarana dan 
prasarana ruang 
kuliah   pada 
program  D3 dan 
D4/sarjana 
terapan dan prodi 
profesi dalam 
penyelenggaraan    
proses belajar 
mengajar yg 
kompeten     
profesional dlm 
bidang 
kebidanan.  

 

Melengkapi ruang 
kuliah pada 
program D3 dan D4 
/sarjana terapan 
dan prodi profesi 
dalam proses 
belajar mengajar  

Adanya ruang 
kuliah pada 
program D3 dan D4 
/sarjana terapan 
dan prodi profesi 
dalam proses 
belajar mengajar  

Jumlah ruang 
kuliah dalam 
proses belajar 
mengajar  pada 
program D3 dan 
D4/sarjana 
terapan dan prodi 
profesi. (9 ruan) 

100 75 DIPA 
Poltekkes 

 

2.2.Meningkatkan 
kemampuan SDM 
dalam Manajemen 
Keuangan 

2.2.Terpenuhinya  
sarana dan  
prasarana 
laboratorium   

Tersedianya 
sarana prasarana 
laboratorium  
pada program D3 

Adanya sarana 
prasarana 
laboratorium pada 
program D3 dan 

Jumlah sarana 
prasarana 
laboratorium pada 
Program  

100 80 DIPA 
Poltekkes 
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Pendidikan Tinggi 
Kesehatan secara 
efektif dan efisien 

pada program   
D3  dan D4  
/sarjana terapan 
dan prodi profesi 
dalam 
penyelenggaraan 
proses  belajar  
mengajar yang     
kompeten 
profesional    dlm 
bidang 
kebidanan. 

dan D4 /sarjana 
terapan dan prodi 
profesi dalam 
proses belajar 
mengajar 

D4. /sarjana 
terapan dan prodi 
profesi 

 D3 dan 
D4/sarjana 
terapan dan prodi 
profesi 

- AC di tiap 
Ruangan 

- TV/DVD 
- Laptop dan 

Printer 
- Sound system 
- Penambahan 

Daya Listrik.   

   Rehab dan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
laboratorium 
multimedia 
(terpadu) 

Jumlah sarana 
laboratorium  
multimedia 

100 0 DIPA 
Poltekkes 

 

   Rehab dan 
pengadaan sarana 
dan prasarana 
laboratorium 
Komputer Terpadu 

Jumlah sarana 
laboratorium 
komputer 

100 0 DIPA 
Poltekkes 

 

2.3.Memenuhi 
sarana dan 
prasarana 
gedung, buku, 
jurnal, diktat dan 
modul ter-update 
minimal        5 
tahun Alat PBM, 

2.3.Adanya  sarana 
dan  prasarana 
serta   buku 
perpustakaan di  
Direktorat dan  
jurusan dalam 
penyelenggaraan 
proses belajar 

Perencanaan 
pengadaan buku 
pada  Direktorat 
dan jurusan  

Pengadaan  buku 
pada  Direktorat 
dan jurusan  

Jumlah buku di 
Direktorat dan 
Jurusan (850 
ekspl) 

100 85 DIPA 
Poltekkes 
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laboratorium 
sesuai kebutuhan 
praktek, klinik, RS 
yang memenuhi 
standar baik 
akses, relevansi 
dan Mutu 

yang kompeten 
dan profesional 
dalam bidang 
Kebidanan. 

 

Misi 3. ” Mengembangkan program kewirausahaan dalam rangka mengidentifikasi peluang-peluang yang berpotensi memunculkan 
nilai-nilai ekonomidalam peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu kebidanan bagi 
masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kegiatan Indikator Target 
RKT  
2021 

Anggaran  Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.Menghasil kan 
tenaga kesehatan, 
dosen dan 
kependidikan yang 
memiliki kemampuan 
kewirausahaan 
dalam Aspek 
Pemasaran, 
Operasional, 
Keuangan dan Fisik 
dalam Praktek 
Mandiri, Klinik , dan 
Usaha usaha lainnya 
dalam Peningkatan 
Playanan Kesehatan 
dan Penurunan 
stunting Gizi bagi 
masyarakat sehat, 

3.1.Meningkatnya     
kemampuan 
manajemen 
SDM      dalam  
penyelenggaraa
n   administrasi 
pendidikan dan  
proses PBM yg  
kompeten  
profesional 
dalam bidang  
kebidanan 

 

Program Tugas 
Belajar/Ijin 
belajar, 
workshop,pelatiha
nsesuai bidang 
kebidanan 

1.Mengikutsertakan 
tenaga 
kependidikan  
untuk tugas 
Belajar/Ijin 
belajar 

 
2.Mengikutsertakan 

tenaga Pendidik 
dan kependidikan  
untuk mengikuti 
kegiatan 
workshop dan 
pelatihan   

 

Jumlah yang 
melaksanakan  
Tugas Belajar/Ijin 
belajar S 3 (2 
orang) 
 
 
 
Jumlah  yang 
mengikuti 
workshop, 
pelatihan (30) 

100 
 
 
 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
 
 

80 

DIPA 
Poltekkes 
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Produktif dan 
berkeadilan 

 

Misi 4.  “Meningkatkan mitra kerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri baik dosen dan perguruan tinggi dengan 
kualifikasi dan reputasi nasional dan internasional termasuk pemerintah dan swasta dalam pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakatdalam peningkatan pelayanan kebidanan dan penurunan stunting sesuai bidang ilmu 
kebidanan bagi masyarakat yang sehat, produktif dan berkeadilan. 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kegiatan Indikator Target 
RKT 
2021 

Anggaran  Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.Meningkatkan 
kerja sama 
dengan institusi 
pendidikan 
negeri, swasta 
Dalam Negeri  
dalam PBM, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

4.1.Dihasilkannya 
produk atau 
jasa melalui 
kegiatan 
Kewirausaaha
n sesuai 
dengan bidang 
keahlian 
kebidanan 

Menyelenggara 
kan kegiatan 
yang 
menghasilkan 
produk atau jasa 
sesuai bidang 
keahlian 
(kebidanan) 
 

Diselenggarakan nya 
kegiatan yang 
menghasilkan produk 
atau jasa sesuai 
bidang keahlian 
Kebidanan 

Diselenggarakan 
nya kegiatan 
yang meng 
hasilkan produk 
atau jasa sesuai 
bidang keahlian 
Kebidanan  (2 
keg) 

100 50 DIPA 
Poltekkes 

Direk
torat 

4.2 Menjalin kerja 
sama 
internasional/ luar 
negeri dalam 
PBM, penelitian 
dan pengabdian 
kepada 
masyarakat 

 

Terwujudnya  
kerjasama 
dengan institusi 
luar negeri dalam 
PBM, Penelitian 
dan Pengabmas 

Menjalin 
Kerjasama Dgn 
Institusi Luar 
negeri 

Terselenggaranya 
kerjasama denga 
institusi luar negeri 

Diselenggarakan 
Kerjasama 

dengan institusi 
Luar Negeri 

0 0 0 Direk
torat 

4.3 Meningkatkan kerja Terwujudnya Menjalin Terselenggaranya Diselenggarakan 0 0 0 Direk
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sama dengan RS 
Swasta Daerah 
dan Nasional 
dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada masyarakat 

 

kerjasam denga 
RS Swasta 
daerah dan 
Nasional dlm 
penyelenggaraan 
tri darma PT 

Kerjasama Dgn 
Rumah Sakit 
Swasta Daerah 
dan Nasional 

kerjasama dengan 
Rumah Sakit Swasta 
Daerah dan Nasional 

Kerjasama 
dengan Rumah 
Sakit Swasta 
Daerah dan 
Nasional 

torat 

4.4 Meningkatkan kerja 
sama DPR 
Provinsi, 
Kabupaten/Kota 
dalam 
penyelenggaraan 
pendidikan, 
penelitian dan 
pengabdian 
kepada masyarakat 

Terwujudnya 
Kerjasama 
Dengan DPRD 
dalam 
penyelenggaraan 
PT 

Menjalin 
Kerjasama Dgn 
DPRD dalam 
penyelenggaraa
n PT 

Terselenggaranya 
kerjasama dengan 
DPRD dalam 
penyelenggaraan PT 

Diselenggarakan 
Kerjasama 
dengan DPRD 
dalam 
penyelenggn PT 

0 0 0 Direk
torat 

 
Ketua Jurusan Kebidanan 

 

Syajaratuddur Faiqah, SSiT, M.Kes 
NIP. 197608032003122002 
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BAB III 
PENUTUP 

 
 

 
 

Rencana kerja tahunan Jurusan Kebidanan tahun 2021 merupakan acuan bagi 

pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan Jurusan   Kebidanan 

untuk periode lima tahun ke depan.  

 Keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana operasional  ini sangat tergantung 

kepada komitmen, integritas dan dedikasi para pimpinan dan semua sivitas akademika 

Jurusan Kebidanan, beserta dukungan dari Pemerintah, Swasta dan masyarakat yang 

perduli dengan pengembangan pendidikan tinggi. Semoga Allah selalu memberikan 

petunjuk dan melimpahkan rahmat-Nya, Aamin 
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