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BAB I 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 

 
 

A. Visi 

Menghasilkan tenaga kesehatan profesional dan kompetitif 

B. Misi 

a. Meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

b. Meningkatkan sumber daya pendidikan yang kompeten. 

c. Mengembangkan program-program studi pilihan. 

d. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga lain. 

C. Tujuan 

Rencana aksi kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram tahun 2010-2014 

secara umum adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengembangan 

penyelenggaraan pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, mutu, 

efisiensi dan menjamin kesinambungan pelayanan pendidikan dalam menghasilkan 

tenaga kesehatan yang profesional meliputi : 

a. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah teknologi 

kesehatan kemasyarakatan 

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta 

efisiensi dan efektivitas operasional keuangan. 

c. Meningkatnya kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas pelayanan 

yang berkesinambungan. 

d. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai. 

 

D. Sasaran 

Sasaran Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram yang 

akan dicapai pada tahun 2014  

a. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan professional dan memenuhi standar 

kompetensi, penelitian dan pengabdian masyarakat mencapai 90% 

b. Terlaksananya pengembangan organisasi dan meningkatnya kualitas SDM 

mencapai 80% 

c. Tertib administrasi umum, keuangan dan kepegawaian mencapai 80% 

d. Tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang proses 

pembelajaran dan pencapaian kompetensi mencapai 88% 
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BAB II 

KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

A. KEBIJAKAN 

1. Mencapai 24 (dua puluh empat) standar akademik perguruan tinggi. 

2. Standarisasi pelayanan proses belajar mengajar. 

3. Meningkatkan pengembangan metode pembelajaran. 

4. Standarisasi sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan 

5. Standarisasi tenaga dosen dan tenaga kependidikan 

6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan 

pelayanan pendidikan 

7. Pengukuran kinerja dosen dan pegawai melalui evaluasi yang berkesinambungan 

8. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas dosen dan pegawai 

9. Menggali potensi sumber daya pendidikan dengan prinsip mengembangkan usaha, 

pemberdayaan asset sarana dan tenaga pendidikan serta mengembangkan 

kemitraan dengan pemangku kepentingan. 

 

B. PROGRAM 

1. Melakukan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi. 

2. Melakukan uji kompetensi lulusan bersama dengan organisasi profesi. 

3. Meningkatkan daya saing melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan nilai 

tambah. 

4. Meningkatkan metode dan fasilitas pembelajaran yang menyenangkan dan cukup. 

5. Mengembangkan pusat belajar (learning centre) dan produknya. 

6. Membangun dan meningkatkan kerjasama kemitraan dalam dan luar negeri. 

7. Pengembangan dan perbaikan kurikulum. 

8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasinya. 

9. Meningkatkan layanan pusat informasi yang memadai dalam penerimaan mahasiswa 

dan bursa kerja. 

10. Meningkatkan peran lembaga Politeknik Kesehatan Mataram dalam penanganan 

masalah kesehatan masyarakat. 

11. Meningkatkan kualitas input mahasiswa Politeknik Kesehatan Mataram. 

12. Peningkatan jenis dan mutu pelayananan kepada mahasiswa. 

13. Meningkatkan sistem dan mekanisme pengelolaan, akuntansi keuangan 

14. Meningkatkan kemapuan SDM dalam bidang perencanaan pengorganisasian, 

penggerakan dan pelaporan 

15. Membangun unit-unit usaha di lingkungan pendidikan 
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16. Meningkatkan kelembagaan institusi pendidikan 

17. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan 

 

C. KEGIATAN 

1. Kegiatan Bidang Pelayanan Pendidikan 

a. Penyusunan standar metode pembelajaran teori dan praktek 

b. Penyusunan buku ajar untuk mata kuliah keahlian 

c. Penyusunan kurikulum berbasis kompetensi untuk empat jurusan 

d. Penyusunan buku pedoman kepada mahasiswa tingkat akhir untuk persiapan 

kerja 

e. Seminar bursa tenaga kerja bidang kesehatan 

f. Penyusunan standar kompetensi 

g. Penyusunan instrument standar kompetensi 

h. Penyusunan tim kerja penetapan Poltekkes Kemenkes Mataram sebagai tempat 

uji kompetensi 

i. Seleksi kelayakan proposal penelitian di bidang teknologi kesehatan dan 

kesehatan masyarakat 

j. Peningkatan ketrampilan dosen dalam penelitian 

k. Penyempurnaan pedoman pelayanan kemahasiswaan 

l. Fasilitas Rapat Kerja  

m. Pelatihan dasar kepemimpinan 

n. Penyelenggaraan JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Mahasiswa) 

o. Pelatihan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat 

p. Pelatihan siaga bencana 

q. Sosilisasi pemanfaatan system informasi bagi mahasiswa dan stake holders 

r. Penerbitan bulletin, jurnal dan madding 

 

2. Bidang Sarana dan Prasarana 

a. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi pengadaan 

b. Pengadaan dan penambahan fasilitas teknologi informasi pengadaan peralatan 

laboratorium masing-masing jurusan 

c. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan 

d. Penyusunan rencana pengembangan sarana dan prasarana. 

e. Fasilitas rapat kerja organisasi kemahasiswa (BEM, HMJ, HIMAPRODI) 

 

3. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

a. Studi kelayakan pengembangan prodi kelayakan pengembangan poltekkes 

menjadi sekolah tinggi atau institute 

b. Penyusunan TOR pengembangan unit usaha 

c. Pembentukan unit humas dan publikasi 

d. Penyusunan pedoman pengukuran kerja 

e. Pembentukan satuan pengawasan internal (SPI) 

f. Sosialisasi pendoman pengukuran kerja 

g. Perluasan kerjasama dengan pemerintah daerah dan swasta 

h. Pendidikan dan pelatihan jalur gelar dan non gelar 

i. Pelaksanaan reward dan punishment 
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j. Seminar/penyegaran keilumuan IPTEK bidang profesi 

k. Penyusunan instrument pengukuran kerja dosen 

l. Pemetaan SDM dosen dan pegawai 

m. Sertifikasi dosen 

n. Rekrutmen tenaga akuntansi dan pengajar MPK 

 

4. Bidang Keuangan 

a. Pelatihan dalam Bidang Perencanaan Anggaran Poltekkes 

b. Pelatihan Perbendaharaan Dalam Bidang Keuangan 

c. Pelatihan Manajemen Keuangan 

d. Pelatihan Bidang Akuntansi 

5.   Mengembangkan program studi pilihan 
 a.    Identifikasi program studi sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengguna 
 b.    Merumuskan peluang pasar kerja 
 c.    Sosialisasi program studi yang akan dibentuk 
 
6.  Meningkatkan kemitraan dengan lembaga lain 
 1.  Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan 

tenaga kesehatan 
 2.  Kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan dan industry dalam PBM 

praktek 
 3.  Kerjasama dengan stake holder dalam pemanfaatan lulusan 
 4.  Kerjasama dengan institusi pendidikan kesehatan lain dalam pemberdayaan 
          dosen dan sarana prasarana pendidikan 

5. Menjalin kerjasama dengan alumni dalam pengembangan pendidikan (IPTEK) 
dan publikasi 
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BAB III 

PEMANTAUAN DAN PENILAIAN 

 

Pemantau dan penilaian adalah 2 (dua) unsur dari pengawasan yang merupakan suatu 

proses pengamatan terhadap penyelenggaraan / pelaksanaan suatu rencana, dalam hal ini 

Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 2010-2014, yang 

bertujuan untuk mengetahui pelaksanaannya sesuai rencana dan kebijakan yang telah 

ditetapkan. 

A. Pemantauan 

Pemantauan Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 

2010-2014 ditujukan untuk mengetahui meningkatnya produktifitas, mutu, efisiensi dan 

menjamin kesinambungan pelayanan pendidikan dalam menghasilkan tenaga yang 

professional selama kurun waktu 2010-2014. Dengan demikian pemantauan ditekankan 

pada input, proses dan output penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan dan rincian 

kegiatan dari masing-masing kegiatan dalam Rencana Aksi Kegiatan Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Mataram. 

 

Pemantauan dapat dilakukan secara langsung yaitu mendatangi objek yang menjadi 

sasaran pemantauan, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan pengujian dan 

analysis atas laporan penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan. 

 

Pemantauan sebaiknya dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan penyusunan 

laporan triwulan oleh semua jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Mataram. 

 

B. Penilaian 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 

2010-2014 ditujukan untuk mengetahui meningkatnya produktifitas, mutu, efisiensi dan 

menjamin kesinambungan pelayanan pendidikan dalam menghasilkan tenaga yang 

professional selama kurun waktu 2010-2014 

 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 

2010-2014 dilakukan sebagai berikut : 

1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Mataram yang dituangkan dalam Laporan Akuntabiltas dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP) Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram. 

2. Penilaian tengah periode (Midterm Evaluation) yang dilakukan pada tahun 2012 
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3. Penilaian akhir periode (Endterm Evaluation) yang dilakukan akhir tahun 2014 atau 

awal tahun 2015. 

Penilaian Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 

2010-2014 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran kegiatan. Khusus untuk 

penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian terhadap sasaran kegiatan Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Mataram, juga dilakukan penilaian terhadap pencapaian hasil 

luaran (output) dari setiap kegiatan serta realisasi anggarannya. 

Hasil penilaian Rencana Aksi Kegiatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram Tahun 

2010-2014, baik penilaian tahunan, penilaian tengah periode dan penilaian akhir periode 

didokumentasikan dalam bentuk dokumen laporan. 

 

 

 

 

 



 
 

MATRIK KINERJA RENCANA AKSI KEGIATAN POLTEKKES KEMENKES MATARAM 
TAHUN 2010-2014 

 
NO KEGIATAN 

PELAKSANAAN 
INDIKATOR SASARAN TARGET (%) KET 

2010 2011 2012 2013 2014 
(1) (2) (3) () (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Meningkatnya kualitas 
pelayanan pendidikan 

Tersusunnya kurikulum berbasis kompetensi 
pada empat jurusan 

57 100 - - -  

Pendidikan yang berkualitas IPK rata-rata ≥ 3,0 40 70 80 85 90  

Seluruh dosen berpendidikan S2 atau lebih 62 62 62 76 100  

Produktifitas lulusan tepat waktu 84 89 92 94 96  

Sertifikasi dosen 25 50 75 92 95  

Sarana dan fasilitas sesuai standar PT 70 73 76 79 88  

2 Meningkatnya kualitas 
penelitian 

Tercapainya jumlah proposal 40 judul pertahun 60 70 80 90 100  

Tercapainya jumlah dosen meneliti per tahun 
minimal 12 orang dan terdistribusi pada 4 
jurusan 

60 70 80 90 100  

Tercapainya penelitian kolaborasi minimal 4 
penelitian  

30 50 60 90 100  

Tercapainya pembetukan tim penilai penelitian 
yang memenuhi standar 

30 40 70 90 100  

3 Meningkatnya kualitas 
pelayanan pengabdian 
masyarakat 

Tercapainya 8 program pengabdian 
masyarakat sesuai dengan rencana 

60 70 80 90 100  

Tersedianya sumber daya yang memadai 60 70 80 90 100  

4 Pengembangan 
organisasi 

Terbentuknya unit penjaminan mutu PT 35 40 50 60 75  

Terlaksananya pembentukan unit bisnis 20 60 70 90 100  

5 Meningkatnya Kualitas 
SDM 

Tersedianya SDM penunjang tenaga 
pendidikan yang memadai baik jumlah maupun 
spesifikasinya 

50 70 80 90 100  

Tersedianya bukti autentik tentang kepuasan 
dosen dan mahasiswa terhadap proses PBM 

50 80 90 100 100  

Tersedianya tenaga yang kompeten dengan 
tugas yang diberikan 
 

50 70 80 100 100  

Terselenggaranya pelatihan auditor 
Penjaminan Mutu 

50 80 100 100 100  

Tersedianya tenaga auditor penjaminan mutu 
 
 

10 50 70 100 100  
 



 
 

NO KEGIATAN 
PELAKSANAAN 

INDIKATOR TARGET (%) KET 

2010 2011 2012 2013 2014 
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

6 Tertib administrasi umum, 
keuangan dan 
kepegawaian 

Adanya laporan akademik termasuk laporan 
keuangan yang sudah melalui tahap 
pemeriksaan auditor publik yang terakreditasi 

10 70 80 90 100  

Adanya rencana kerja tahunan seksi 
kepegawaian, rumah tangga,  

50 100 100 100 100  

Adanya analisis terhadap kehadiran pegawai 
sebagai dasar untuk memberikan sanksi dan 
penghargaan 

50 70 100 100 100  

Pembuatan standar prosedur bagi tenaga / 
pegawai yang melakukan tugas diluar instansi 
pada hari / jam dinas 

10 50 100 100 100  

Tersedianya instrument monitoring dan 
evaluasi kinerja pegawai 

10 50 100 100 100  

Tersedianya dokumentasi kepegawaian 
pegawai 

60 80 100 100 100  

Teralokasinya dana RAB dan proposal 
pelatihan auditor 

40 100 100 100 100  

7 Tersedianya sarana dan 
prasarana pendidikan 
penunjang proses 
pembelajaran dan 
pencapaian kompetensi 

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan 
yang memadai 

60 70 80 90 100  

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang 
pendidikan 

30 50 70 100 100  

Tercapainya pengembangan dan optimalisasi 
sistem informasi 

10 50 100 100 100  

8 Mengembangkan program 
studi pilihan  

Identifikasi program studi sesuai kebutuhan 
masyarakat melalui pengguna 

25 50 75 100 100  

Merumuskan peluang pasar kerja 25 50 75 100 100  

Sosialisasi program studi yang akan dibentuk 25 50 75 100 100  

9 Meningkatkan kemitraan 
dengan lembaga yang lain 
 
 
 
 
 
 
 

Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam 
penyelenggaraan pendidikan tenaga 
kesehatan 

25 50 75 100 100  

Kerjasama dengan institusi pelayanan 
kesehatan dan industry dalam PBM praktek 

100 100 100 100 100  

Kerjasama dengan stake holder dalam 
pemanfaatan lulusan 

20 30 40 50 60  

Kerjasama dengan institusi pendidikan 
kesehatan dalam pemberdayaan dosen dan  

40 60 80 100 100  



 
 

  

        

 


