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KATA PENGANTAR

Manajemen

tata

kelola

yang baik

merupakan arah

kerja

Kaprodi

dalam

menyelenggarakan tata pamong yang baik. Manajemen tata kelola diperlukan untuk menata
organisasi agar lebih efektif dan efisien. Organisasi program studi yang efektif apabila
mampu menghasilkan output sesuai sasaran mutu yang ditetapkan guna mencapai visi dengan
tepat waktu. Dikatakan efisien apabila ketercapaian output menggunakan dana yang
seminimal mungkin tanpa mengurangi output yang ditetapkan justru target terlampui.
Keadaan organisasi yang efektif dan efisien menuju tata kelola yang transparan dan
akuntabel merupak hasil kajian evaluasi diri program studi yang mengacu pada Surat
Keputusan

Direktur

Politeknik

Kesehatan

Kemenkes

Surabaya

Nomor

HK.01.07/2/6047/2018 tentang Pengangkatan Pengelola Program Studi DIII Kebidanan
Kampus Magetan TA 2018-2022, sebagaimana dirubah ke Surat Keputusan Direktur nomor :
HK.01.07/2/05372/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pengelola pada Prodi
Kebidanan Magetan. Permasalahannya adalah tidak semua perangkat organisasi yang telah
ditetapkan bisa bekerja dengan baik sesuai etika organisasi apabila tidak di susun sebuah
dokumen manajemen tata kelola yang baik dan dikomunikasikan secara terus menerus.
Prodi Kebidanan Magetan berada di bawah institusi Poltekkes Kemenkes Surabaya
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Pada prinsipnya PKBLU adalah Enterprising the government (institusi yang berjiwa bisnis/usaha) yang
merupakan paradigma baru yang menjadi jiwa pengelolaan keuangan sektor publik.
Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan basis
kinerja dalam penganggaran, memberikan landasan dalam menerapkan pola pengelolaan
keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Agar penyelenggaraan program studi yang menerapkan pola keuangan badan layanan
umum bisa efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan dokumen manajemen tata
kelola yang baik sehingga alur kerja tata pamong bisa dipahami dan dilaksanakan oleh semua
pihak.
Magetan, Juni 2019
Kaprodi

Teta Puji Rahayu, SST.,M.Kes
NIP.198002222005012009
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BAB I: PENDAHULUAN

A. Pengertian Tata Kelola
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan
dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada
Satuan Kerja Instansi Pemerintah pasal 10 dinyatakan :
1. Pola tata kelola merupakan peraturan internal yang menetapkan organisasi dan tata
laksana, akuntabilitas, dan transparansi;
2. Peraturan internal terkait organisasi dan tata laksana memuat struktur organisasi,
serta pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU;
3. Struktur organisasi berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi;
4. Ketentuan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU
yang diatur dalam peraturan internal, paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Pengangkatan pejabat pengelola mempertimbangkan hasil penilaian atas
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
b. Pengangkatan pejabat keuangan BLU dilakukan setelah mendapat persetujuan
dari Menteri Keuangan;
c. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLU yang
berasal dari pegawai negeri sipil mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian;
d. Jumlah dan komposisi pegawai BLU dari tenaga profesional non pegawai negeri
sipil ditetapkan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan;
e. Pejabat pengelola dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil diangkat
dengan mekanisme kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan; dan
f. Pejabat pengelola dari tenaga profesional non pegawai negeri sipil dapat
diberhentikan sewaktu-waktu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas inisiatif
sendiri dan/atau atas usulan Menteri Keuangan.
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B. Prinsip Tata Kelola yang Baik
Dalam sebuah Badan Layanan Umum pengelolaan organisasi berbasis kinerja hanya
dapat dilakukan bila organisasi dilaksanakan atas dasar prinsip‐prinsip tata kelola yang
menjamin terselenggaranya praktek‐praktek baik (good Practices) sebagai berikut:
1. Transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan agar informasi mengenai Prodi
Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya secara langsung dapat diterima
bagi pihak‐pihak yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Prodi Kebidanan Magetan
Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik.
3. Responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes
Kemenkes Surabaya terhadap peraturan perundang‐undangan yang berlaku dan
prinsip‐prinsip organisasi yang sehat.
4. Kesetaraan dan kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak‐hak
stakeholder Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya yang timbul
berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kemandirian, yaitu keadaan pengelolaan Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes
Kemenkes Surabaya tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak
manapun yang tidak sesuai dengan kepentingan organisasi maupun peraturan
perundang‐undangan.

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola
Tata Kelola Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya diupayakan
memenuhi prinsip‐prinsip tata kelola yang baik agar dapat mendorong pengelolaan
program studi menjadi lebih profesional, berdaya guna dalam mengemban fungsi, misi
dan visinya. Dalam hal implementasi sistem tata kelola, setiap pihak dalam organisasi
memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder.
Pedoman tata kelola organisasi Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes
Surabaya bertujuan untuk memperbaiki mekanisme kerja. Perubahan struktur organisasi
yang miskin struktur dan kaya fungsi memerlukan landasan hukum berupa buku
pedoman manajemen tata kelola. Kejelasan visi dan misi, tujuan dan sasaran, kejelasan
struktur organsiasi, sistem kepemimpinan, kebijakan mutu, standar mutu, prosedur kerja,
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kontrak kinerja dan alur kerja memudahkan program studi untuk menyelenggarakan tri
dharma perguruan tingginya. Outcome yang diharapkan adalah ketercapaian visi dan
misi Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya serta mampu mengangkat
kualitas kinerja program studi di persaingan global.

D. Klausul Tentang perubahan Tata Kelola
Pola tata kelola/tata pamong ini akan direvisi apabila terjadi perubahan Statuta
Poltekkes Kemenkes Surabaya dan/atau perubahan struktur organsiasi maupun
perundang‐undangan yang terkait dengan pola tata kelola Poltekkes, serta disesuaikan
dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi Poltekkes serta perubahan
lingkungan Poltekkes.

E. Ruang Lingkup
Dokumen tata kelola Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya ini
meliputi :
Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Organisasi dan Tata Kelola

Bab III

: Akuntabilitas

Bab IV

: Transparansi

Bab V

: Etika dan Integritas

Bab VI

: Penutup

Bab VII : Daftar Rujukan
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BAB II: ORGANISASI DAN TATA KELOLA

A. Struktur Organisasi Prodi Kebidanan Magetan
Struktur Organsiasi Prodi Kebidanan Magetan didasarkan pada Surat Keputusan
Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya Nomor HK.01.07/2/6047/2018
tentang Pengangkatan Pengelola Program Studi DIII Kebidanan Kampus Magetan
TA 2018-2022, sebagaimana dirubah ke Surat Keputusan Direktur nomor :
HK.01.07/2/05372/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pengelola pada Prodi
Kebidanan Magetan.

KAPRODI

SEKRETARIS PRODI

Koordinator
Akademik

Sub Unit
Penjaminan
Mutu

Sub Unit
PPM

Sub Unit
Laboratorium
dan Bengkel
Kerja

Koordinator
emahasiswan

Sub Unit
Teknologi,
Informasi
dan Promosi

Koordinator
Umum, Keuangan,
Kepegawaian

Sub Unit
Perpustakaan

Sub Unit Bisnis,
Kerjasama
&Asrama

KELOMPOK
TENAGA
FUNGSIONAL

Struktur organsiasi Prodi, mulai Juni 2019 berubah seperti gambar berikut :
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KAPRODI

Koordinator
Akademik

Koordinator
Kemahasiswaan

Koordinator
Laboratorium

B. Kedudukan Organisasi
Berdasarkan Permenkes RI nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan pasal 24 dinyatakan bahwa
struktur program studi dibawah Jurusan.
C. Tugas Pokok Program Studi
Berdasarkan pasal 25 Permenkes RI nomor 38 tahun 2018, tugas pokok program
studi adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
vokasi dan/atau pendidikan profesi. Penjabaran tugas pokok sebagai berikut :
1) menyusun dan mengembangkan kurikulum;
2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum;
3) menyusun kegiatan proses pembelajaran;
4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proes pembelajaran;
5) menciptakan suasana akademik yang baik;
6) menyusun rencana strategis kegiatan, rencana operasional kegiatan dan
anggaran untuk mencapai target/sasaran mutu;
7) menyusun evaluasi diri program studi;
8) melaksanakan sistim penjaminan mutu internal;
9) melakukan evaluasi mutu internal;
10) mempersiapkan akreditasi program studi
11) melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data hasil kegiatan
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
12) membina dan melayani kegiatan kokurikulr kemahasiswaan (UKM);
13) pengembangan kebutuhan SDM dan pemberdayaan tenaga/SDM.
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Fungsi Program Studi Kebidanan Magetan adalah :
1) menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
2) melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu;
3) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4) memberikan layanan administrasi akademik, kemahasiswaan dan penunjang
akademik;
5) melaksanakan pembinaan civitas akademika, dan
6) melakukan pengembangan kerja sama tri dharma perguruan tinggi.

D. Pimpinan Program Studi
Program studi dipimpin oleh ketua program studi. Selanjutnya ketua program studi
merupakan seorang dosen yang ditetapkan oleh Direktur (Pasal 25 ayat 2 dan ayat 3
Permenkes nomor 38 tahun 2018). Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan
dan pengajaran, Kaprodi bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Program Studi
Tabel berikut berisi tugas pokok dan fungsi jabatan yang ada pada Prodi Kebidanan
Magetan, yaitu :
Tabel 2.1 : Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan
No
1

Jabatan
Kaprodi

Tugas Pokok
Membantu Ketua Jurusan dalam
mengkoordinasi dan memantau
pelaksanaan program kerja bidang
pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di tingkat Program
Studi
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Fungsi
1. Melaksanakan kegiatan
pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di
tingkat Prodi.
2. Menyusun rencana operasional
tahunan bidang akademik dan non
akademik tingkat Prodi.
3. Menyusun kalender akademik
Prodi,
4. Mensosialisasikan kalender
akademik kepada pihak-pihak
terkait.
5. Menyusun manual mutu (SOP)
bidang akademik dan non
akademik.
6. Mengkoordinasikan kegiatan
subunit penunjang
7. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan tridharma
(pendidikan, penelitian dan
Pengabmas) di tingkat Prodi.
8. Memonitor dan memvalidasi isian
PDPT Program Studi
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9. Mengevaluasi dan memvalidasi
isian SIM akademik dan non
akademik
10. Mengevaluasi dan memvalidasi
dokumen evaluasi diri program
studi tiap tahun
11. Menyusun laporan akhir tahun
tentang kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat kepada Ketua Jurusan
sesuai indicator Kinerja Utama
(IKU)/ Key performance indikator
(KPI)
12. Mengkoordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan forcasting
anggaran di tingkat Prodi.
13. Melaksanakan, merencanakan,
mengendalikan dan monitoring
evaluasi kegiatan penjaminan
mutu internal di tingkat Prodi.
14. Membina dan menilai kinerja
pegawai di tingkat Prodi.
15. Melaksanakan dan monitoring
barang milik negara (BMN)baik
asset tetap dan tidak tetap di
tingkat Prodi
16. Melaksanakan tugas lain yang
didelegasikan oleh Kajur dalam
mengembangkan suasana
akademik dan peningkatan
kegiatan Tridharma.
17. Mewakili Kajur untuk menghadiri
kegiatan internal dan/atau
eksternal yang didelegasikan.
2

Sekprodi

Membantu Ketua Program Studi
dalam mengkoordinasi dan
memantau pelaksanaan kegiatan
pelayanan pengadministrasian
akademik, pengadministrasian
kemahasiswaan dan
pengadministrasian umum,
keuangan dan kepegawaian untuk
mendukung terlaksananya
kegiatan Tridharma.
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1. Menyusun dokumen kebijakan
di bidang administrasi
akademik
2. Menyusun dokumen kebijakan
di bidang adminisrasi
kemahasiswaan
3. Menyusun dokumen Kebijakan
di bidang administrasi umum,
keuangan, dan Kepegawaian
4. Melaksanakan kinerja bidang
pelayanan administrasi sesuai
indikator kinerja utama.
5. Menyusun perencanaan kerja
beserta proyeksi anggaran
bidang pengadministrasian
akademik, kemahasiswaan,
umum, keuangan, dan
kepegawaian
6. Mengkoordinasikan kegiatan
layanan administrasi
bekerjasama dengan
koordinator-koordinator yang
berkaitan dengan perencanaan
9

dan kebutuhan anggaran untuk
menunjang kegiatanTridharma.
7. Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan layanan
di bidang administrasi
akademik, kemahasiswaan,
umum, keuangan dan
kepegawaian.
8. Menyusun laporan akhir
pelaksanaan kegiatan
pengadministrasianakademik,
kemahasiswaan, umum,
keuangan dan kepegawaian
serta pertanggungjawaban
keuangan yang disampaikan
secara periodik dan
berkelanjutan kepada
KetuaProgram Studi.
9. Melaksanakan tugas lain yang
diberikan atasan dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas di
dalam ruang lingkup
pengembangan suasana
akademik atau kegiatan
institusi lainnya.
10.Mewakili Ketua Program Studi
untuk menghadiri berbagai
kegiatan institusional, baik
internal maupun eksternal, jika
yang bersangkutan berhalangan
hadir dalam bidang yang
relevan
3

Koordinator

Membantu Sekretaris Program
Studi dalam menyelenggarakan
tugas-tugas di bidang
administrasi akademikdan
perencanaan sistim informasi
akademik, administrasi
kemahasiswaan, administrasi
umum, keuangan dan
kepegawaian
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1. Menyusun rencana kerja
tahunan beserta proyeksi
anggaran biayanya di bidang
administrasi akademik,
kemahasiswaan, umum
keuangan dan kepegawaian.
2. Menyusun kelengkapan
administrasi pembelajaran;
3. Melaksanakan layanan
administrasi kaitannya dengan
usulan surat keputusan Direktur
4. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan pengadministrasian
pembelajaran, kemahasiswaan,
umum, keuangan dan
kepegawaian
5. Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
administrasi akademik,
kemahasiswaan, umum,
10

keuangan dan kepegawaian.
6. Melakukan pengumpulan data,
analisis data dan informasi hasil
kegiatan pengadministrasian
akademik, kemahasiswaan,
umum, keuangan dan
kepegawaian
7. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PBM melalui
analisis ketepatan jadual
perkuliahan sesuai kalender
akademik dengan silabus dan
jurnal mengajar
8. Mempersiapkan administrasi
penetapan dosen pembimbing
akademik
9. Menyusun dan melaksanakan
pembinaan kegiatan
kemahasiswaan (HIMA) dalam
bidang kokurikuler; kegiatan
softskill, kewirausahaan, dan
semisalnya.
10.Menyusun dan melaksanakan
pemeliharaan dan pengamanan
aset BMN
4

Kasub Unit

Membantu Ketua Program Studi
dalam menyelenggarakan tugastugas teknis penunjang
pelaksanaan tri dharma PT
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1. Menyusun dan melaksanakan
sistim penjaminan mutu internal
2. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pelaksanaan
sistim penjaminan mutu internal
3. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan penelitian dan Pengabmas
dosen dan lembaga
4. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pelaksanaan
kegiatan penelitian dan Pengabmas
dosen dan lembaga
5. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan pengelolaan dan layanan
ruang baca
6. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan layanan ruang
baca
7. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan layanan penggunaan
laboratorium dan bengkel kerja
8. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pelaksanaan
kegiatan layanan laboratorium dan
bengkel kerja
9. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan promisi dan layanan IT
10. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan promosi dan
layanan IT
11. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan bisnis dan layanan asrama
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12. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan pelaksanaan
kegiatan bisnis dan layanan asrama

Mulai Juni 2019 menjadi tugas pokok dan fungsi pejabat Prodi sebagai brikut:
Tabel 2.2 : Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Mulai Juni 2019
No
1

Jabatan
Kaprodi

Tugas Pokok
Membantu Ketua Jurusan dalam
mengkoordinasi dan memantau
pelaksanaan program kerja bidang
pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di tingkat Program
Studi
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Fungsi
1. Melaksanakan kegiatan
pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di
tingkat Prodi.
2. Menyusun rencana operasional
tahunan bidang akademik dan non
akademik tingkat Prodi.
3. Menyusun kalender akademik
Prodi,
4. Mensosialisasikan kalender
akademik kepada pihak-pihak
terkait.
5. Menyusun manual mutu (SOP)
bidang akademik dan non
akademik.
6. Mengkoordinasikan kegiatan
subunit penunjang
7. Melakukan monitoring dan
evaluasi kegiatan tridharma
(pendidikan, penelitian dan
Pengabmas) di tingkat Prodi.
8. Memonitor dan memvalidasi isian
PDPT Program Studi
9. Mengevaluasi dan memvalidasi
isian SIM akademik dan non
akademik
10. Mengevaluasi dan memvalidasi
dokumen evaluasi diri program
studi tiap tahun
11. Menyusun laporan akhir tahun
tentang kegiatan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat kepada Ketua Jurusan
sesuai indicator Kinerja Utama
(IKU)/ Key performance indikator
(KPI)
12. Mengkoordinasi perencanaan,
pelaksanaan dan forcasting
anggaran di tingkat Prodi.
13. Melaksanakan, merencanakan,
mengendalikan dan monitoring
evaluasi kegiatan penjaminan
mutu internal di tingkat Prodi.
14. Membina dan menilai kinerja
pegawai di tingkat Prodi.
15. Melaksanakan tugas lain yang
didelegasikan oleh Kajur dalam
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mengembangkan suasana
akademik dan peningkatan
kegiatan Tridharma.
16. Mewakili Kajur untuk menghadiri
kegiatan internal dan/atau
eksternal yang didelegasikan.
2

Koordinator

Membantu Kaprodi dalam
menyelenggarakan tugas-tugas di
bidang administrasi akademikdan
perencanaan sistim informasi
akademik, administrasi
kemahasiswaan, dan pengelolaan
laboratorium

1. Menyusun kelengkapan
administrasi pembelajaran;
2. Melaksanakan layanan
administrasi kaitannya dengan
usulan surat keputusan Direktur
3. Menyusun dan melaksanakan
kegiatan pengadministrasian
pembelajaran, kemahasiswaan,
dan layanan laboratorium
4. Melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
administrasi akademik,
kemahasiswaan, laboratorium.
5. Melakukan pengumpulan data,
analisis data dan informasi hasil
kegiatan pengadministrasian
akademik, kemahasiswaan,
laboratorium
6. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PBM melalui
analisis ketepatan jadual
perkuliahan sesuai kalender
akademik dengan silabus dan
jurnal mengajar
7. Mempersiapkan administrasi
penetapan dosen pembimbing
akademik
8. Menyusun dan melaksanakan
pembinaan kegiatan
kemahasiswaan (HIMA) dalam
bidang kokurikuler; kegiatan
softskill, kewirausahaan, dan
semisalnya.

F. Prosedur Kerja
Prosedur kerja disusun sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan di
Prodi Kebidanan Magetan yang telah ditetapkan oleh Kaprodi dan disetujui oleh
Kajur. Prosedur kerja ditetapkan untuk menjalankan standar mutu sesuai kaidah
PPEPP. Prosedur kerja pada Prodi Kebidanan Magetan sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.3 : Daftar SOP Pada Prodi Kebidanan Magetan
Kode
Awal
01

Standar Pokok
Standar Nasional Pendidikan
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Kode
Tengah
01

Jenis-Jenis Standar
Standar Kompetensi Lulusan

02

Standar Isi Pembelajaran

03

Standar Proses Pembelajaran

04

Standar Penilaian Pembeajaran

05

Standar Dosen dan Tendik

Kode
Akhir
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama SOP
Pengisian IPK
Pencapaian softskill mahasiswa
Pengembangan kurikulum
Penyusunan RPS dan RPP
Penyusunan kedalaman materi
Kehadiran perkuliahan
Penyusunan jadwal perkuliahan
Pelaksanaan perkuliahan
Usulan SK Direktur
Penatausahaahn ijazah
Penetapan beban studi mahasiswa
Penggantian dosen
Penunjukan dosen DTT
Pelaksanaan bimbingan KTI
Pelaksanaan UHAP
Penyerahan soal ujian
Pelaksanaan UTS dan UAS
Pelaksanaan UAP
Pemilihan Dosen berprestasi
Evaluasi kinerja dosen
Kenaikan gaji berkala
Kenaikan Jafung
Kenaikan pangkat otomatis
Kenaikan pangkat TUBEL
Pengangkatan pertama Jafung
Pelaksanaan MPP pegawai
Usulan CPNS menjadi PNS
Pelaksanaan retensi pegawai
Penilaian kinerja pegawai
Pengembangan karir pegawai
Presensi pegawai
Dinas luar pegawai
Pelaksanaan K3 Pegawai

Penanggung
Jawab
Koord.Adak
Koord.Mhs
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord.Adak
Koord Adak
Koord Adak
Koord.Dosen
Kasub Jamu
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
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02

Standar Penelitian

03

Standar Pengabmas

04

Standar Non Akademik

06

Standar Sarpras Pembelajaran

07

Standar pegelolaan Pembelajaran

08

Stadar Pembiayaan Pembelajaran

01
02

Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian

16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
1

03
01
02

Standar Proses Penelitian
Standar Hasil Pengabmas
Standar Isi Pengabmas

1
1
1

03
04
05
01

Standar Proses Pengabmas
Standar Penilaian Pengabmas
Standar Pelaksana Pengabmas
Standar Kegiatan Kemahasiswaan

1
1
1
1
2
3
4
5
6
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Pemberian penghargaan pegawai
Rekrutmen pegawai
Inventaris barang
Pelayanan perpustakaan
Pengadaan Barjas
Pengelolaan perpustakaan
Penggunaan laboratorium
Tundakan perbaikan
Pencatatan barang persediaan
Penunjukan panitia kegiatan
Pelaksanaan Yudicium
Pelaksanaan Monev Dosen PBM
Pembuatan transkrip
Pelaksanaan Yudicium
Penetapan sasaran mutu Prodi
Pelaksanaan pembayaran
Perencanaan anggaran
Pengujian Tagihan

Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Ka.Perpus
Koord.Adum
Ka.Perpus
Kasub Lab
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum
Koord Adak
Kasub Jamu
Koord.Adak
Koord.Adak
Kasub Jamu
Koord.Adum
Koord.Adum
Poltekkes

Pembayaran tagihan
Arah dan hasil penelitian
Kedalaman dan keluasan materi
penelitian
Proses penelitian
Arah dan hasil pengabmas
Kedalaman dan keluasan
Pengabmas
Pelaporan Pengabmas

Poltekkes
Kasub PPM
Kasub PPM

Penunjukan tim pengabmas
Ijin menikah bagi mahasiswa
Cuti akademik
Pengunduran diri mahasiswa
Pelaksanaan PPSM
Pelaksanaan Bimbingan
Akademik
Pelaksanaan caping day

Kasub PPM
Koord.Mhs
Koord.Mhs
Koord.Mhs
Koord.Mhs
Koord.Mhs

Kasub PPM
Kasub PPM
Kasub PPM
Kasub PPM

Koord.Mhs
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7
8

02
03

Standar Sistim Informasi dan
Komunikasi
Standar Program Studi

04

Standar Suasana Akademik

05
06
07

Standar Pengawasan
Standar Kerjasama
Standar Kode Etik

Pelayanan salinan akreditasi
Penanganan mahasiswa
bermasalah
Pelayanan registrasi mahasiswa
Pelaksanaan back up data

Koord.Mhs
Koord.Mhs

Penetapan IKU
Pengembangan Prodi
Penyusunan Renstra
Penyusunan visi dan misi
Pelaksanaan Monev visi dan misi
Pelaksanaan Monev Renstra
Pelaksanaan suasana akademik
Pengusulan dana kegiatan
Pelaksanaan pengawasan internal
Pengusulan Kerjasama PPM
Penanganan pelanggaran kode
etik dosen dan Tendik
Penanganan pelanggaran kode
etik mahasiswa
Kebersihan dan Pertamanan

Sekprodi
Sekprodi
Kaprodi
Kaprodi
kaprodi
Kaprodi
Sekprodi
Sekprodi
Sekprodi
Kasub PPM
Kasub Jamu

Koord Adum
Koord Adum
Koord Adum
Koord Adum
Koord Adum
Koord Adum
Kasub Jamu
Kasub Jamu
Kasub Jamu
Kasub jamu

5
1

Penerimaan Surat
Penggunaan kendaraan dinas
Pelaksanana pinjam arsip
Pelaksanaan retensi arsip
Servis kendaraan dinas
Pajak kendaran dinas
Pelaksanaan AMI
Pengendalian dokumen
Pengukuran Kepuasan Pelangan
Tindakan perbaikan dan
pencegahan
Penyusunan instrumen
Pelaksanaan dinas luar pegawai

2

Pelaksanaan menduduki jabatan

Koord.Adum

9
1
1
2
3
4
5
6
1
2
1
1
1
2

08
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Standar Keamanan dan Keindahan
Lingkungan
Standar Layanan Administrasi

10

Standar Penjaminan Mutu

11

Standar Tata Pamong dan
Kepemimpinan

1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

Koord.Mhs
Kasub IT

Kasub Jamu
Koord.Adum

Kasub Jamu
Koord.Adum
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3
4
5

di luar Prodi
Penetapan Plh dan Plt
Pelaksanaan Tupoksi Pegawai
Kesejahteraan pegawai

Koord.Adum
Koord.Adum
Koord.Adum

Contoh Penomoran SOP
01.01.5 : SOP Monev Renstra
Arti Kode :
01 : SOP ini untuk pelaksanaan standar akademik SNP
01 : Pelaksanaan standar kompetensi lulusan
5 : adalah nomor urut 5 dari sejumlah SOP untuk melaksanakaan standar kompetensi lulusan
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G. Ketersediaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
1.

Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Prodi Kebidanan Magetan pada Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan
institusi pendidikan di bawah Kemenkes RI maka tidak melakukan perekrutan
atau seleksi dosen dan tenaga kependidikan tersendiri, tetapi mengikuti program
seleksi CPNS pemerintah pusat dan pegawai BLU melalui Direktorat Poltekkes
Kemenkes Surabaya. Mekanisme penyusunan rencana kebutuhan SDM
dilakukan berdasarkan rencana pengembangan SDM Program Studi, kemudian
dibuat usulan kepada Ketua Jurusan mengenai formasi yang dibutuhkan,
selanjutnya Jurusan akan mengajukan usulan ke tingkat Direktorat untuk
disetujui, sehingga rencana rekrutmen SDM telah tercatat di Direktorat
Poltekkes Kemenkes Surabaya dan jika ada formasi maka dapat didistribusi
secara tepat.
Berdasarkan SOP nomor 01.05.19, pengusulan tenaga dosen dan
kependidikan Program Studi berdasarkan dokumen analisis beban kerja (ABK)
diusulkan ke direktorat melalui jurusan untuk mendapatkan persetujuan
Direktur.
2.

Penempatan dan Pemgembangan Sumber Daya Manusia
Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kewenangan dari
pimpinan Poltekkes Kemenkes Surabaya, pendistribusian ke masing-masing
Jurusan/Program Studi disesuaikan dengan keahlian dan peminatan masingmasing CPNS. Sebelum ditempatkan di Jurusan dan Program Studi, tenaga
dosen ataupun tenaga kependidikan diorientasikan di lingkungan Direktorat
untuk beradaptasi terhadap lingkungan kerja di institusi Poltekkes Kemenkes
Surabaya. Penempatan awal SDM di Jurusan Kebidanan merupakan wewenang
dari Ketua Jurusan untuk ditempatkan di bagian-bagian Sub unit pengelolaan
Jurusan. Dasar penempatan tenaga/pegawai adalah surat perintah melaksanakan
tugas (SPMT) dan surat perintah menduduki jabatan (SPMJ) yang diterbitkan
oleh Direktur.
Prodi telah menempatkan tenaga kependidikan sesuai dengan jabatan,
namun terdapat satu jabatan yang belum sesuai yaitu tenaga pustakawan, tetapi
hal ini akan teratasi karena pegawai yang bersangkutan saat ini masih dalam
proses menyelesaikan pendidikan S1 perpustakaan.
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Sistem pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada Prodi
Kebidanan Magetan dilakukan secara terencana yang disusun dalam dokumen
rencana strategis program studi. Kebijakan pengembangan dosen dan tenaga
kependidikan diatur dalam Manual Prosedur (MP) program studi meliputi
pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal untuk dosen dan tenaga
kependidikan dengan peningkatan jenjang strata pendidikan ke S1, S2 dan S3
sesuai bidang keahlian yang memenuhi kebutuhan dengan peminatan di PTN
yang terakreditasi minamal B. Sedangkan peningkatan dan pengembangan
pendidikan non formal melalui pelatihan, workshop dan seminar nasional
maupun internasional.
Sesuai dengan SOP nomor 01.05.13 pengembangan SDM dalam bentuk
tugas belajar, ijin belajar, pelatihan, peningkatan jabatan, dan mutasi melalui
usulan ke Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan pertimbangan pada
penilaian prestasi pegawai. Beberapa pelatihan, workshop, seminar telah diikuti
oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan
keahlian dan kompetensi SDM sehingga mampu meningkatkan kinerja di bidang
masing-masing. Pelatihan dan workshop sangat bermanfaat untuk peningkatan
mutu pembelajaran karena keilmuan dosen terus berkembang sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.

Retensi dan Pemberhentian Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan SOP 01.05.11 retensi pegawai adalah upaya untuk
mempertahankan pegawai agar nyaman bekerja di institusi, sehingga karyawan
yang memiliki potensi tinggi tetap loyal terhadap institusi. Prodi memberikan
kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri dan mengusulkan
penghargaan atas dasar masa kerja ke Kemenkes RI melalui Direktorat sesuai
SOP nomor 01.05.18. Suasana lingkungan kampus juga mendukung kondisi
yang nyaman antara lain dengan adanya sarana hunian untuk tenaga dosen dan
tenaga kependidikan yang berasal dari luar daerah dan sarana penunjang seperti
tempat olah raga, tempat ibadah, gazebo dan memiliki alat kesenian yang dapat
digunakan untuk latihan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
Pemberhentian tenaga dosen dan tenaga kependidikan 100% karena
berakhirnya masa kerja dengan pengusulan ke Direktorat sesuai SOP nomor
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01.05.9 yang dimulai dengan pemberitahuan kepada pegawai yang bersangkutan
untuk melengkapi berkas usulan MPP.
4.

Monitoring Kinerja Sumber Daya Manusia
Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik
dosen dan kinerja tenaga kependidikan dinilai dari beberapa indikator dengan
berdasarkan pedoman sebagai berikut:
1) Monitoring tenaga dosen:
Monitoring tenaga dosen diketahui dari kegiatan:
a.

Laporan SKP (sasaran kinerja pegawai) secara online dinilai pada akhir
tahun

b.

Laporan BKD (Beban Kerja Dosen) per semester dengan pedoman
rubrik BKD

c.

Laporan LKD (Laporan Kinerja Dosen) per bulan dengan pedoman
rubrik LKD

d.

Pengumpulan RPS, kontrak kuliah, hasil analisis soal setiap semester

e.

Presensi kehadiran tiap mengajar teori maupun praktik pada jurnal

f.

Presensi bimbingan praktik klinik

g.

Monev kemampuan mengajar dosen yang dinilai oleh mahasiswa yang
dapat dilihat di SIAKAD

h.

Presensi kehadiran kerja tiap hari

2) Monitoring tenaga kependidikan diketahui dari
a.

Laporan SKP (sasaran kinerja pegawai) secara online setiap akhir tahun

b.

Laporan kinerja bulanan

c.

Presensi kehadiran kerja tiap hari
Sesuai SOP nomor 01.05.12 penilaian kinerja dimulai dengan penentuan

jabatan pegawai, mengisi capaian target kinerja tahunan, mengisi capaian RKD
setiap semester, persetujuan atasan langsung, mengisi capaian kinerja tiap
semester yang disetujui oleh asesor BKD, mengisi capaian kinerja sesuai target
SKP, dan persetujuan pejabat penilai prestasi pegawai. Gambar berikut
mengatur alur kinerja dan pemberian penghargaan kepada pegawai pada Prodi
Kebidanan Magetan.
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Presensi
SKP

Presensi
LKD

Gaji RM +
Tunj.Fung.Dosen

Tunjangan
SERDOS

YA

ASN (DOSEN)
Bertugas 37,5
jam/minggu

Presensi
Laporan Kinerja

Gaji P1
BLU

YA
Kerja
Min 12 SKS
Tridharma PT
Per Semester

YA

Kerja
Min.12 SKS
Ditambah
Layanan Prima

TIDAK

Insentif
Kinerja P2
BLU

YA

Kerja
Min.12 SKS
Ditambah
KPI tercapai

TIDAK

Tunjangan
Serdos
Tidak Dibayarkan

Gaji P1
BLU
Tidak Dibayarkan

TIDAK

Insentif
Kinerja P2
Tidak Dibayarkan

Gambar 2.1 : Alur Kinerja dan Pemberian Penghargaan pada Dosen
Presensi
SKP

Presensi
Laporan Kinerja

Gaji RM +
Tunjangan lainnya

Gaji P1
BLU

YA

ASN (STAF)
Bertugas 37,5
jam/minggu

Kerja
Sesuai TUSI

Insentif
Kinerja P2
BLU

YA

Kerja
Sesuai TUSI
Ditambah
Layanan Prima

TIDAK

Gaji P1
BLU
Tidak Dibayarkan

YA

Kerja
Sesuai TUSI
Ditambah
KPI tercapai

TIDAK

Insentif
Kinerja P2
Tidak Dibayarkan

Gambar 2.2 : Alur Kinerja dan Sistem Penghargaan Tendik
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5.

Dokumen Kinerja
Beberapa

dokumen kinerja harus disiapkan agar pelaksanaan sistem

penghargaan berjalan dengan baik. Dokumen kinerja dimaksud antara lain :
1) KPI (Key Performance Indicatore), adalah kontrak kinerja antara Pimpinan
BLU dengan Pejabat Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian
Kesehatan. Dokumen kontrak kinerja ini merupakan janji Pimpinan BLU
untuk meningkatkan layanan kinerja guna memperoleh outcome yang telah
ditetapkan. Pencapaian KPI ini merupakan kewajiban mutlak Pimpinan
BLU. Dalam pelaksanaannya KPI bisa dijabarkan ke dalam KPI turunan
yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola di
bawahnya.
2) SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), adalah dokumen kontrak kinerja antara
pegawai Badan Layanan Umum dengan Pemerintah. Dokumen ini berisi
tentang target layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan dari
masing-masing pegawai.
3) BKD (Beban Kerja Dosen), adalah dokumen kontrak kinerja antara tenaga
pendidik (dosen) dengan Pimpinan BLU. Dokumen ini berisi tentang target
layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dibuat tiap awal semester.
4) Kontrak Kinerja, adalah dokumen yang berisi tentang target layanan
perpaduan antara tugas pokok dan fungsi dengan target KPI Turunan yang
telah ditetapkan oleh Pimpinan BLU.
5) Instrumen Kinerja, adalah instrumen untuk mengukur kinerja Pejabat
Pengelola dan Pegawai BLU secara obyektif yang berisi komponen layanan
tugas pokok dan fungsi serta komponen produk prestasi. Masing-masing
komponen diberi bobot dan skor sehingga diperoleh angka obyektif yang
mencerminkan nilai kinerja setiap bulan. Selanjutnya nilai kinerja bisa
dikonversi ke dalam persentase kinerja sehingga kinerja pegawai bisa
dikategorikan ke dalam 4 (empat) tingkatan yaitu; baik sekali, baik, sedang
dan kurang.
6.

Mutu dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
Pasal 45 dan 46 UU tentang Guru dan Dosen, menetapkan bahwa dosen
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
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jasmani dan rohani, dan memiliki kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh PT
tempat bertugas.
Jumlah keseluruhan dosen di Prodi kebidanan Magetan 19 orang. Jumlah
dosen sesuai PS sebanyak 9 orang (47,34%) dan jumlah dosen di luar PS
sebanyak 10 orang (52,66%). Dosen dengan latar belakang pendidikan S2
sebanyak 16 orang dan S3 tiga orang. Dari keseluruhan dosen sebanyak 94,74%
sudah memperoleh sertifikat pendidik. Distribusi dosen menurut kesesuaian
program studi, pendidikan, dan jabatan akademik sebagaimana tabel 2.4 berikut

Tabel 2.4
Distribusi Dosen Tetap Prodi DIII Kebidanan Magetan
menurut Gelar Akademik dan Jabatan Akademik Tahun 2018-2019
Pendidikan
Sesuai PS

Di luar PS

S2 Kebidanan
S2
D4 bidan
S2
D3 bidan
S3
S2
Jumlah

Belum Punya
Jabatan
1

Asisten
Ahli
0

Lektor
2

Lektor
Kepala
0

2

1

Profesor

Jumlah

0

3
3

3
0

0

1
5,26%

4
10
52.63%

1
5,26%

3
3
3
7
36,84%

0
0
0%

3
7
19
100%

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan pasal 36 menyatakan bahwa tenaga kependidikan pada perguruan
tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidang
tugasnya. Peta kualifikasi akademik tenaga kependidikan dapat dibaca pada
tabel berikut:
Tabel 2.5 : Distribusi Pendidikan Terakhir Tenaga Kependidikan

No.
(1)
1
2

3
4

Jenis Tenaga
Kependidikan
(2)
Pustakawan *
Laboran/ Teknisi/
Analis/ Operator/
Programer
Tenaga Administrasi
Lainnya : …
Total

S3
(3)
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Jumlah Tenaga Kependidikan dengan
Pendidikan Terakhir
S2
S1 D4 D3 D2 D1 SMA
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10)
1
1

4
1
5

1

1

2
4
6
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Tabel 2.5 menggambarkan bahwa dari 13 tenaga kependidikan 50%
berpendidikan sekolah menengah umum (SMU), kondisi ini menjadi dasar
penempatan jabatan yang sesuai. Tenaga kependidikan dengan jenjang
pendidikan S1 sudah ditempatkan sesuai jabatannya. Beberapa faktor yang
menjadi kendala untuk pendidikan lanjut tenaga kependidikan antara lain; faktor
usia, letak Prodi sangat jauh dari tempat universitas negeri.
7.

Rasio Sumber Daya Manusia dibanding Jumlah Mahasiswa
a. Rasio Dosen
Rasio keseluruhan dosen baik yang sesuai PS maupun di luar PS dengan
jumlah mahasiswa aktif (Student body) Program Studi Kebidanan Magetan
pada tahun 2019 adalah 19:177 atau 1:9,3. Sedangkan rasio dosen sesuai
PS dengan jumlah mahasiswa aktif adalah 9:177 atau 1:19.6 Menurut
Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 tentang perubahan ats Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2015
tentang Registerasi Pendidik pada Perguruan Tinggi rasio dosen sesuai PS
dengan mahasiswa adalah 1:30 untuk Ilmu Kesehatan, sehingga sesuai
kondisi ini Prodi masih memerlukan jumlah mahasiswa lebih banyak.
b. Rasio Tenaga Kependidikan
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan pasal 36 dinyatakan bahwa tenaga kependidikan pada perguruan
tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai bidang
tugasnya. Memenuhi peraturan pemerintah tersebut di atas, perbandingan
jumlah tenaga kependidikan dan mahasiswa 14:177 atau rasio 1:12,64. Bila
dibandingkan dengan rasio standar yang ditetapkan oleh SPM Poltekkes
Kemenkes Surabaya tahun 2014 yaitu 1:12, keberadaan tenaga kependidikan
di Prodi Kebidanan Magetan telah memenuhi standar.

8.

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan SDM dosen dan tenaga kependidikan dipenuhi dengan cara
meningkatkan jenjang pendidikan sesuai bidang ilmu, mengikuti pelatihan,
workshop, seminar. Pengembangan SDM diarahkan sesuai kebutuhan prodi
Kebidanan. Dalam kurun waktu tiga tahuin terakhir tidak ada dosen maupun
tenaga kependidikan mengikuti tugas belajar. Namun tenaga dosen di luar PS
sebanyak tiga orang mengikuti pendidikan S3 dengan program ijin belajar lulus
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tahun 2016 dan 2017. Tenaga kependidikan 1 orang mengikuti pendidikan S1
perpustakaan dengan program ijin belajar.
Program pelatihan, workshop dan seminar

diikuti oleh dosen baik sebagai

narasumber ataupun peserta. Rata-rata dalam satu tahun dosen menjadi
narasumber dalam dua kegiatan dan menjadi peserta dalam dua kegiatan. Untuk
tenaga kependidikan pada akhir tahun 2018 sebanyak dua orang mengikuti
pendidikan dan pelatihan perpustakaan tertulis (online). Kegiatan lain untuk
mendukung pengembangan SDM juga dilakukan dengan menghadirkan tenaga
pakar/ ahli antara lain dokter Spesialis Obstetri Ginekologi (Konsultan), Ketua
AIPKIND Jawa Timur, dan

tenaga dari BPBD (Badan Penanggulangan

Bencana Daerah) Kab. Magetan untuk memberikan materi sesuai perkembangan
ilmu terkini dan sesuai muatan local institusi.
9.

Keberlanjutan dan Pemanfaatannya
Keberlanjutan pengadaan tenaga dosen dan kependidikan tergantung pada
rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang dilaksanakan oleh Direktorat
Poltekkes Kemenkes Surabaya, sesuai dengan formasi yang ada. Mekanisme
penyusunan

rencana

kebutuhan

SDM

dilakukan

berdasarkan

rencana

pengembangan SDM Program Studi sesuai ABK, yang diusulkan ke tingkat
Direktorat Poltekkes melalui Jurusan.
Pemanfaatan SDM Prodi selalu disesuaikan dengan jabatan dan latar
pendidikan. Adapun

untuk tanggung jawab tugas tambahan sesuai struktur

organisasi institusi antara lain sekretaris prodi, sub unit laboratorium, sub unit
bisnis, kerja sama dan asrama, sub unit IT, sub unit perpustakaan,sub unit
penelitian dan pengabdian masyarakat, sub unit penjaminan mutu, koordinator
akademik, koordinator kemahasiswaan dibebankan pada dosen dengan masa
jabatan tertentu.
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BAB IV: AKUNTABILITAS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan
instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi
pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan
global.
Sebagai bagian dari Poltekkes Kemenkes Surabaya diwajibkan menyampaikan
laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban administratif dalam
bentuk evaluasi diri program studi (ED-PS). Sebagaimana diketahui bahwa dalam
kegiatan administratif atau manajemen di setiap organisasi dikenal lima prinsip pokok,
yaitu: a) Perencanaan (planning); b) Pelaksanaan (actuating); c) Pengukuran
(measurement); d) Pelaporan (reporting); dan e) Pemantauan (controlling). Lima prinsip
pokok manajemen tersebut selalu dilakukan setiap tahun sebagai sebuah proses yang
berbentuk siklus dengan bertumpu pada prinsip-prinsip check and balance yang
bermuara kepada akuntabilitas, baik personal maupun kelembagaan.
Akuntabilitas Prodi Kebidanan Magetan sesuai dengan rencana strategi 2018 2022 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban lembaga dalam mengarahkan organisasi
menuju percapaian visi dan pelaksanaan misi program studi maupun visi dan misi
Poltekkes. Akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas program dan akuntabilitas kegiatan
yang diuraikan sebagai berikut :
A. Akuntabilitas Program
Untuk mempertahankan kualitas lulusan yang kompeten maka Prodi Kebidanan
Magetan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang telah diperbaharui
menjadi kurikulum berbasis kinerja (KKNI). Penerapan metode pembelajaran Student
Case Learning sebagai salah satu metode pembelajaran dan uji kompetensi. Disamping
itu untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur
Poltekkes Kemenkes Surabaya, maka dirancang susunan program sebagai berikut:
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No
Indikator Kinerja Utama
Definisi Operasional
Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1
Ketersediaan visi, misi tujuan
Dokumen visi, misi, tujuan dan
dan sasaran yang sangat jelas
sasaran harus tersedia dan
dan sangat realistik
pernyataannya sangat vrealistik dan
bisa diukur
2
Persentase pemahaman visi dan Pernyataan visi dan misi harus
misi dari pihak internal
diketahui, dipahami oleh semua pihak
baik pihak internal maupun eksternal
melalui survei
3
Persentase pemahaman visi dan Pernyataan visi dan misi harus
misi dari pihak eksternal
diketahui, dipahami oleh semua pihak
baik pihak internal maupun eksternal
melalui survei
Standar Tata Pamong
4
Persentase ketersediaan SOP
SOP adalah perencanaan kerja untuk
masing-masing standar
melaksanakan standar
5
Persentase penempatan pegawai Penempatan pegawai merupakan
sesuai SOTK
bagian dari manajemen kepegawaian
untuk menempatkan jabatan sesuai
struktur organsiasi
6
Persentase pelayanansesuai SOP Semua aspek pelayanan Prodi harus
yang ditetapkan
sesuai dengan SOP
7
Persentase penggunaan SIM
Semua sistim informasi manajemen
akademik dan non akademik
bermanfaat untuk meningkatkan
pelayanan agar menjadi prima
8
Frekuensi audit internal oleh
Audit mutu internal untuk menilai
SPI dalam setahun
pelaksanaan dengan kesesuaian
standar yang ditetapkan
9
Persentase jumlah temuan
Temuan hasil audit adalah
ketidaksesuaian standar dari
ketidaksesuaian antara pelaksanaan
hasil AMI
dengan standar yang ditetapkan
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Cara Pengukuran

Satuan
2019

Menggunakan standar Borang LAM-PT Kes
(0-4)

Berapa kali audit internal dilaksanakan oleh
auditor

Target Tahun
2020
2021

2022

nilai

4

4

4

4

nilai

81

82

83

84

nilai

71

72

73

74

%

91

92

93

94

%

84

86

88

90

%

65

68

70

74

%

84

86

88

90

Kali

1

2

2

2

%

9

8

7

6

27

10

Frekuensi Monev Mutu Internal

11

Nilai kepuasan pengguna
(mahasiswa) terhadap layanan
administrasi

12

Persentase kenaikan jumlah
kerjasama bidang tri dahrma PT
(MoU)
Persentase pelanggaran etik
pegawai

13

14

Persentase penempatan pegawai
sesuai keahlian/kompetensi

15

Persentase penilaian kinerja
pegawai sesuai rubrik

Standar Mahasiswa
16
Jumlah calon mahasiswa yg
mendaftar

17

Persentase mahasiswa penerima
beasiswa miskin

Kali

2

2

3

3

Nilai

72

74

76

71

Kerjasama merupakan bagian dari
pengelolaan PT untuk mencapai misi

%

6

7

8

9

Pelanggaran etik merupakan
penyimpangan etika kehidupan di
kampus yang dilakukan oleh civitas
akademika
Setiap pegawai memiliki jabatan
sehingga harus ditempatkan sesuai
jabatannya
Penilaian kinerja merupakan salah
satu instrumen untuk menilai prestasi
pegawai, sehingga diperlukan rubrik
agar tidak terjadi kesalahan dan
terjadi keadilan.

%

4

3

2

1

%

91

92

93

95

%

91

92

93

95

Orang

130

150

200

220

%

8

10

10

10

Monitoring dan evaluasi adalah
kegiatan rutin untuk pemetaan resiko
dan menindaklanjuti agar tidak terjadi
permasalahan
Persepsi pengguna terhadap proses
dan hasil layanan yang diberikan
institusi

Indikator ini untuk mengukur
animo/minat calon mahasiswa yang
mendaftar ke Prodi Kebidanan
Magetan
Indikator ini diarahkan untuk
mengetahui jumlah mahasiswa dari
keluarga miskin yang memperoleh
beasiswa di Poltekkes Kemenkes
Surabaya, dimana mahasiswa
GAKIN tersebut telah melewati
seleksi administratif dan seleksi
akademik.

Tata Kelola Organsiasi Prodi Kebidanan Magetan 2019

Teknik analisis data menggunakan pedoman
Permen-PAN nomor 14 tahun 2017. Nilai
IKM dihitung dengan mengunakan nilai ratarata tertimbang, masing-masing unsur
pelayanan

Jumlah pendaftar Sipensimaru pada periode
tahun tertentu

28

18

Persentase jumlah mahasiswa
yang terjaring dalam bimbingan
konseling dan kesehatan

Indikator ini diarahkan untuk
mengukur jumlah mahasiswa yang
bermasalah di bidang akademik
dan/atau non akademik termasuk
kesehatan mahasiswa.

%

62

64

66

68

19

Persentase jumlah alumni yang
terjaring di situs alumni website
Jumlah mahasiswa berprestasi

Indikator ini untuk mengukur tracer
studi/kemampuan lacak alumni
Indikator ini diarahkan untuk
mengetahui jumlah mahasiswa
berprestasi tingkat nasional maupun
internasional
Indikator ini diarahkan untuk
mengukur kualitas lulusan dari
Poltekkes Kemenkes Surabaya
berdasarkan nilai sesuai dengan
ketentuan akademik
Indikator ini diarahkan untuk
mengukur kinerja pelayanan Prodi
dalam mendidik mahasiswa menjadi
pribadi yang mandiri dan mampu
bersaing tidak hanya memiliki
kemampuan akademik saja tetapi
memiliki keahlian dan keterampilan
yang dibutuhkan oleh dunia
kerja/bisnis sehingga diharapkan
sebagian besar lulusan Prodi dapat
diserap oleh pasar tenaga kerja atau
bahkan mampu menciptakan
lapangan kerja.
Indikator ini untuk mengukur
besarnya kelulusan mahasiswa secara
tepat waktu ( tiga tahun) dari Prodi
Kebidanan Magetan berdasarkan
beban akademik sesuai jenjang
pendidikan yang ditempuh.

%

70

74

78

80

Orang

1

2

2

3

%

83

85

87

90

%

81

82

83

84

%

92

93

94

95

20

21

Persentase lulusan dengan IPK
3,00-3,50

22

Persentase tingkat penyerapan
Lulusan di pasar kerja

23

Persentase lulusan tepat waktu
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Jumlah mahasiswa berprestasi pada tahun
yang sama

29

24

Jumlah job fair

25

Jumlah UKM yang didanai

26

Persentase pencapaian TOEFL
lulusan lebih dari 400

27

Persentase kelulusan uji
kompetensi

28

Jumlah mahasiswa asing

29

Persentase keterlibatan
mahasiswa dalam penelitian

30

Persentase keterlibatan
mahasiswa dalam pengabdian
kepada masyarakat

Indikator ini untuk mengukur
frekuensi job fair/bursa kerja yang
diadakan institusi untuk memasarkan
lulusan.
Indikator ini untuk mengukur berapa
jumlah UKM aktif yang didanai agar
suasana akdemik terpeliharan dengan
baik disamping pengembangan
softskill mahasiswa.
Indikator ini untuk mengukur
ketercapaian kemampuan bahasa
Inggris lulusan setiap tahun.
Indiaktor ini untuk mengukur kualitas
lulusan secara Nasional dilihat dari
kemampuan kompetensi yang
diperoleh dengan hasil ujian
kompetensi dari MTKI
Indikator ini untuk mengukur target
pasar dan segmen pasar keberadaan
Prodi. Prodi yang mengglobal
tentunya menarik minat pasar luar
negeri, karena sesuai harapan
pengguna secara global. Jumlah
mahasiswa asing sangat
mempengaruhi reputasi Program
Studi.
Indikator ini untuk mengukur
keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan riset dosen. Partisipasi riset
salah satu model pembelajaran yang
sangat efektif bagi mahasiswa,
maka keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan riset sangat diperlukan.
Indikator ini untuk mengukur
keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan Pengabmas dosen.
Partisipasi Pengabmas salah satu
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Frekuensi job fair yang dilakukan Prodi dalam
tahun yang sama

Kali

1

2

2

2

Jumlah UKM yang didanai oleh Poltekkes
melalui BEM dan/atau BOPTN dan BLU

UKM

2

3

3

4

%

75

76

77

78

%

96

98

99

100

Orang

0

0

2

3

%

16

18

20

22

%

16

18

20

22

Jumlah mahasiswa asing pada tahun
berjalan/periode yang sama

30

31

Nilai kepuasan pelanggan
terhadap kualitas lulusan

Standar Sumber Daya Manusia
32
Jumlah dosen yang mengikuti
pelatihan kompetensi
33

Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat administrasi

34

Rasio tenaga dosen dan
mahasiswa.

35

Persentase jumlah dosen dengan
jenjang akademik lektor kepala

36

Persentase jumlah dosen dengan
jabatan akdemik Profesor
Beban kinerja dosen dalam tri
dharma PT

37

38

model pembelajaran yang sangat
efektif bagi mahasiswa, maka
keterlibatan mahasiswa dalam
kegiatan Pengabmas sangat perlu
Indikator ini diarahkan untuk
mengukur keberhasilan Prodi
Kebidanan Magetan dalam
menghasilkan lulusan yang
berkualitas dilihat dari sudut
pandang kinerja lulusan yang dinilai
oleh pengguna.

Jumlah dosen yang didampingi
dalam pengurusan kepangkatan

Pelatihan kompetensi adalah
peningkatan keahlian sesuai rumpun
ilmu dosen
Diklat administrasi adalah pelatihan
kompetensi untuk meningkatkan
keahlian Tendik
Jumlah dosen dibanding jumlah
mahasiswa sesuai borang akreditasi
LAM-PTKes antara 1 : 17-23
Dosen dengan jenjang akademik
Lektor Kepala dapat meningkatkan
produktivitas karya dosen
Jumlah dosen dengan gelar profesor
dapat untuk membuka Prodi Magister
Setiap dosen minimal wajib
menyelesaikan beban kinerja tri
dharma PT minimal 12 SKS
maksimal 16 SKS sesuai dengan
EWMP Permendikbud
Kenaikan pangkat dosen dengan
angka kredit perlu pendampingan di
kepemilihan jurnal internasional,
nasional terkareditasi, karya lainnya
termasuk upload di DUPAK Online
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Teknik analisis data menggunakan pedoman
Permen-PAN nomor 14 tahun 2017. Nilai
IKM dihitung dengan mengunakan nilai ratarata tertimbang, masing-masing unsur
pelayanan

Nilai

72

74

76

78

Jumlah kesleuruhan dosen yang mengikuti
pelatihan kompetensi dalam setahun

Orang

3

4

5

6

Jumlah kesleuruhan Tendik yang mengikuti
diklat administrasi dalam setahun

Orang

2

3

4

5

Rasio

1:18

1:17

1:16

1:16

%

40

42

44

46

%

0

0

0

10

SKS

13

13

14

14

Orang

2

3

3

4

Jumlah dosen yang didampingi pengurusan
PAK dalam setahun

31

39

Jumlah dosen yang tugas belajar
atau ijin belajar

Pendidikan lanjut dosen baik Tibel
maupun Ibel merupakan salah satu
penghargaan disamping
meningkatkan status dosen di Prodi
Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana
40
Persentase ketersediaan sistem
Pelaporan keuangan menggunakan
pelaporan keuangan
sistim PSAP 13
41
Persentase penyerapan realisasi
Penyerapan anggaran merupakan
anggaran
indikator efektif dan efisien anggaran
berbasis kinerja
42
Persentase jumlah biaya
Biaya operasional PBM minimal
operasional pembelajaran
30% dari Pagu
43
Jumlah biaya penelitian per
Biaya penelitian dosen minimal 5 juta
dosen (juta)
per tahun
44
Jumlah biaya Pengabmas per
Biaya Pengabmas dosen minimal 3
dosen (juta)
juta per tahun
45
Jumlah biaya investasi SDM
Biaya investasi SDM minimal 5%
(juta)
dari Pagu
46
Jumlah biaya investasi sarana
Biaya investasi Sarpras minimal 10%
(juta)
dari Pagu
47
Penambahan jumlah buku
Penambahan buku perpustakaan
perpustakaan.
untuk koleksi minimal 50 buku per
tahun
48
Rasio bandwith per user
Rasio bandwicth minimal 5 kbps per
(mahasiswa, dosen dan
mahasiswa
karyawan)
Standar Pendidikan
49
Frekuensi review Kurikulum
Kurikulum harus direview minimal
secara periodik tiap tahun
sekali dalam setahun
50
Persentase ketersedian RPS.
RPS meruakan dokumen desain/
perencanaan pembelajaran sehingga
capaian kompetensi mahasiswa
tergantung dari desain (RPS)
51
Persentase ketersediaan Modul
Ketersediaan modul merupakan
keharusan untuk pendidikan vokasi
karena sebagai sarana untuk
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Orang

1

1

2

2

%

91

92

93

94

%

91

92

93

94

%

30

31

32

33

Jumlah biaya penelitian per dosen dalam
setahun
Jumlah biaya Pengabmas dosen dalam setahun

Juta

10

12

14

16

Juta

5

6

8

9

Jumlah biaya investasi SDM dalam setahun

Juta

100

120

140

180

Jumlah biaya investasi Sarpras dalam setahun

Juta

200

250

300

350

Jumlah penambahan buku dalam setahun

Buah

55

60

62

64

Rasio bandwith yang tersedia dibagi jumlah
mahasiswa dan dosen

kbps

8
kbps

10
kbps

15
kbps

15
kbps

Jumlah review kurikulum dalam setahun

Kali

1

1

2

2

%

95

96

97

98

%

95

96

97

98

Jumlah dosen yang melanjutkan pendidikan
dari jalur Tubel dan Ibel dalam setahun

32

memudahkan pencapaian kompetensi
Kalender akademik merupakan arah
dari pelaksanaan pembelajaran dalam
satu semester, sehingga pemberian
perkuliahan harus sesuai kurikulum
Jumlah peserta per kelas maksimal 40
mahasiswa
Setiap materi perkulihan yang
diajarkan harus sekuen dan sesuai
dengan RPS
Kepuasan mahasiswa terhadap proses
layanan mencerminkan adanya
jaminan mutu

52

Persentase implementasi
kalender akademik.

53

Jumlah peserta didik per kelas.

54

Persentase pencapaian materi
kuliah yang sesuai dengan RPS

55

Nilai indeks kepuasan kinerja
pelayanan akademik

56

Nilai indeks kepuasan kinerja
pelayanan non akademik

Kepuasan mahasiswa terhadap proses
layanan mencerminkan adanya
jaminan mutu

57

Persentase tingkat kehadiran
dosen dalam proses pembela
jaran
Persentase kehadiran mahasiswa
dalam perkuliahan

Kehadiran dosen dalam perkuliahan
mencerminkan adanya jaminan mutu
akademik
Kehadiran dosen dalam perkuliahan
mencerminkan adanya jaminan mutu
akademik
Jumlah kunjungan mahasiswa ke
perpustakaan mencerminkan suasana
akademik yang baik

58

59

Kunjungan rata-rata mahasiswa
ke perpustakaan

Standar Penelitian
60
Jumlah judul penelitian yang
dibiayai

61

jumlah publikasi ilmiah dari
semua penelitian per tahun skala
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Penelitian merupakan kewajiban
dosen setiap tahun didasarkan pada
roadmap dan skema penelitian
Poltekkes
Hasil akhir penelitian adalah
publikasi sesuai kontrak penelitian

%

95

96

97

98

Orang

40

40

40

40

%

91

92

94

96

Nilai

71

72

74

76

Nilai

71

72

74

76

%

91

93

95

97

%

91

93

95

97

Jumlah keseluruhan kunjungan mahasiswa
dalam setahun dibagi 12 bulan

Orang

510

520

530

540

Jumlah judul penelitian yang dibiayai setiap
tahun

Judul

5

6

6

7

Jumlah publikasi karya ilmiah dosen setiap
tahun

Artikel

5

6

6

7

Jumlah keseluruhan peserta didik aktif tiap
kelas setiap anggkatan

Teknik analisis data menggunakan pedoman
Permen-PAN nomor 14 tahun 2017. Nilai
IKM dihitung dengan mengunakan nilai ratarata tertimbang, masing-masing unsur
pelayanan
Teknik analisis data menggunakan pedoman
Permen-PAN nomor 14 tahun 2017. Nilai
IKM dihitung dengan mengunakan nilai ratarata tertimbang, masing-masing unsur
pelayanan

33

nasional dan internasional

yang disepakati antara Direktur
dengan Ketua Peneliti
62
Persentase upload hasil
Kewajiban institusi dan dosen
penelitian ke digital library
kaitannya dengan artikel adalah
upload ke digital library agar
tersitasi di google scholer dan sinta
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
63
Jumlah kegiatan pengabdian
Kegiatan Pengabmas adalah salah
masyarakat per tahun berbasis
satu kewajiban tri dharma PT dosen
action research
64
Jumlah judul pengabmas
Akreditasi prodi dinilai bagus
kerjasama
diketahui dari banyaknya kegiatan
Pengabmas kerjasama dengan
lembaga lain
65
Jumlah laboratorium
Salah satu indikator output
pemberdayaan di masyarakat
ketercapaian visi adalah berdirinya
laboratorium pemberdayaan di
masyarakat
66
Jumlah daerah binaan
Jumlah daerah binaan Pengabmas
Pengabmas
merupakan salah satu indikator
output ketercapaian visi Prodi
Standar Keluaran dan Capaian Tri Dharma PT
67
Jumlah hak HaKI yang
HaKI adalah penghargaan karya
dihasilkan institusi
intelektual sesorang dalam bentuk;
hak cipta, merek dagang, paten dan
rahasia dagang
68
Jumlah buku ber-ISBN yang
Produktivitas dosen dilihat dari
dihasilkan institusi
banyaknya buku yang dihasilkan
dan diterbitkan secara nasional berISBN
69
Jumlah produktivitas institusi
Lembaga pendidikan yang baik
yang diadopsi
apabila menghasilkan karya atau
industri/masyarakat
produk yang bisa diadopsi oleh
masyarakat untuk kepentingan
masyarakat
70
Jumlah kegiatan seminar skala
Kegiatan seminar merupakan
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%

70

72

74

75

Jumlah Pengabmas berbasis penelitian setiap
tahun

Judul

3

4

4

5

Jumlah judul Pengabmas kerjasama setiap
tahun

Judul

1

1

1

2

Jumlah laboratorium pemberdayaan di
masyarakat yang didirikan setiap tahun

Lab

0

1

1

1

Jumlah daerah binaan hasil Pengabmas setiap
tahun

Desa

2

2

2

3

Jumlah HaKI yang dihasilkan dosen setiap
tahun

HaKI

3

3

4

4

Jumlah produktivitas buku ber-ISBN dosen
setiap tahun

Buku

5

7

9

10

Jumlah karya dosen yang diadopsi masyarakat
setiap tahun

Karya

1

1

1

2

Kali

1

1

1

1

Jumlah kegiatan seminar nasional dan

34

nasional/internasional
71

Jumlah tulisan yang dimasukkan
ke media massa nasional

72

Persentase integrasi hasil
penelitian ke dalam proses
pembelajaran
Persentase integrasi hasil
Pengabmas ke dalam proses
pembelajaran

73

74

B.

Jumlah pusat kajian
pemberdayaan tumbuh kembang
anak

aplikasi dari suasana akademik
sebuah perguruan tinggi
Karya produktivitas dosen lainnya
adalah banyaknya tulisan berbobot
yang dimuat di media massa
Salah satu metode pembelajaran
kepada mahasiswa adalah
participation reserach
Salah satu metode pembelajaran
kepada mahasiswa adalah
participation reserach dan
aplikasinya dalam bentuk
Pengabmas
Salah satu indikator output
ketercapaian visi adalah berdirinya
pusat kajian pemberdayaan
masyarakat

internasional dalam setahun
Jumlah tulisan dosen yang dimuat di media
massa dalam setahun

Jumlah pusat kajian yang didirikan dan
berbadan hukum dalam setahun

Artikel

2

2

3

3

%

71

72

73

74

%

71

72

73

74

Pusat

0

0

0

1

Akuntabilitas Kegiatan

No
A
1

2

No
Indiaktor Kinerja
IKU
Utama
Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Memiliki visi, Misi,
1
Adanya visi, misi,
Tujuan dan Sasaran
tujuan dan sasaran
yang sangat jelas dan
yang sangat jelas dan
sangat realistik
sangat realistik
Peningkatan
2
Persentase
pemahaman tentang visi,
pemahaman visi dan
misi, tujuan dan sasaran
misi dari pihak
Prodi
eksternal
Sasaran Strategis
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2018

2019

Penyediaan
kolom
komentar
dalam website
Survey manual

Penyediaan
kolom
komentar
dalam website
Pemasangan
software untuk
melihat
pengunjung,
jumlah dan
asal negara

TAHUN
2020

2021

2022

Brosur 2
bahasa

Brosur 2
bahasa

Brosur
multilingual

Pemasangan
software dan
menambah
fasilitas

Pemasangan
software dan
menambah
fasilitas

Pemasangan
software dan
menambah
fasilitas

35

3

B
4

Sosialisasi Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran
Prodi

3

Persentase jumlah
pelanggan eksternal
dan internal yang
memahami visi, misi,
tujuan dan sasaran
Prodi
Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
Mewujudkan tata kelola 4
Ketersediaan SOP
organisasi yang bersih
masing-masing
dan melayani
standar

Komunikasi
dengan IKA
Prodi

Komunikasi
dengan IKA
Prodi
Komunikasi
dnegan
shareholder

Komunikasi
dengan IKA
Prodi
Komunikasi
dnegan
shareholder

Komunikasi
dengan IKA
Prodi
Komunikasi
dnegan
shareholder

Komunikasi
dengan IKA
Prodi
Komunikasi
dnegan
shareholder

Perbaikan
sistem tata
kelola
organisasi
berbasis
elektronik
SIAKAD,
SIMPEG
e-learning

Perbaikan
sistem tata
kelola
organisasi
berbasis
elektronik
SIAKAD,
SIMPEG,
SIM-Keu,
SIM-Aset
e-learning,
DUPAK
online

Pembentukan
Sartgas SPIP
Prodi, Audit
TL hasil AMI,
Perbaikan dan
revisi SOP

Perbaikan
sistem tata
kelola
organisasi
berbasis
elektronik
SIAKAD,
SIMPEG,
SIM-Keu,
SIM-Aset
e-learning,
DUPAK
online, eclearance,
Sampoerna
Jozz
Monev, Audit

Perbaikan
sistem tata
kelola
organisasi
berbasis
elektronik
SIAKAD,
SIMPEG,
SIM-Keu,
SIM-Aset
e-learning,
DUPAK
online, eclearance,
Sampoerna
Jozz
Monev, Audit

Perbaikan
sistem tata
kelola
organisasi
berbasis
elektronik
SIAKAD,
SIMPEG,
SIM-Keu,
SIM-Aset
e-learning,
DUPAK
online, eclearance,
Smapoerna
Jozz
Monev, Audit

Akreditasi
eksternal

TL hasil
Akreditasi
eksternal

TL hasil AMI

TL Monev
Mutu internal

TL Monev
Mutu internal

TL Monev
Mutu internal

5

Peningkatan
penggunaan SIM
akademik dan non
akademik

5

Persentase
penggunaan SIM
akademik dan non
akademik

6

Percepatan program
pengendalian internal
untuk mitigasi resiko
Pemantapan
pelaksanaan sistim
penjaminan mutu
internal
Pemantapan
pengawasan mutu
internal

6

Frekuensi audit
internal

Audit rutin

7

Persentase jumlah
temuan
ketidaksesuaian
standar
Frekuensi monev
mutu internal

TL hasil AMI

7

8

8
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TL Monev
Mutu internal

TL Monev
Mutu internal

36

9

Meningkatkan
pelayanan administrasi

10

Survey

Survey

Survey

Survey

Survey

Terwujudnya institusi
10
pendidikan tinggi
vokasional kesehatan
sebagai pilihan pertama
Peningkatan program
11
Persentase kenaikan
kemitraan dengan
jumlah MoU
lembaga lain di bidang
pelayanan tri dharma PT
Pemberdayaan aset dan
12
Persentase jumlah
SDM untuk
kenaikan PNBP BLU
meningkatkan
dari KSO dan KSM
pendapatan BLU
Standar Mahasiswa dan Lulusan
Terwujudnya kepedulian 13
Persentase
lembaga terhadap
mahasiswa penerima
program bidik misi
beasiswa miskin

Pemantapan
kegiatan
promosi

Peningkatan
jumlah
kegiatan
sipenmaru
Goverment to
Goverment

Pemantapan
kegiatan
sipenmaru
nasional
Optimalsiasi
MoU G to G
dilanjutkan
MoA dan MoE
Pemanfaatan
idle aset, KSO
dan KSM

Optimalisasi
sipenmaru
center

Perluasan
MoU kegiatan
pencapaian
kompetensi
Pemanfaatan
idle aset, KSO
dan KSM

Peningkatan
jumlah
kegiatan
promosi
Perluasan
kegiatan KSO
penelitian dan
Pengabmas
Pemanfaatan
idle aset, KSO
dan KSM

Pemilihan
strategi
skrening

Pemantapan
strategi
skrening

Pemantapan
strategi
skrening

14

Meningkatnya jumlah
pendaftar mahasiswa
baru melalui berbagai
jalur seleksi

14

Persentase jumlah
pendaftar dibanding
jumlah yang diterima

Promosi dan
penyebaran
brosur

15

Memfasilitasi
mahasiswa untuk
peningkatan
kemampuan softskill
Memfasilitasi
mahasiswa dalam

15

Jumlah unit kegiatan
mahasiswa

Fasilitasi
pembiayaan
UKM

Promosi dan
penyebaran
brosur,
pertemuan
shareholder
Fasilitasi
pembiayaan
UKM

Promosi dan
penyebaran
brosur,
pertemuan
shareholder
Fasilitasi
pembiayaan
UKM

Integrasi
strategi
skrening ke
dalam sistem
pendaftaran
Promosi dan
penyebaran
brosur,
pertemuan
shareholder
Fasilitasi
pembiayaan
UKM

Optimalsiasi
strategi
skrening ke
dalam sistem
pendaftaran
Promosi dan
penyebaran
brosur,
pertemuan
shareholder
Fasilitasi
pembiayaan
UKM

16

Persentase
mahasiswa yang

Sinergisme
antara dosen

Sinergisme
antara dosen

Sinergisme
antara dosen

Sinergisme
antara dosen

Sinergisme
antara dosen

11

12

C
13

16

9
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Nilai kepuasan
pengguna terhadap
pelayanan
administrasi
Rasio pendaftar dan
yang diterima

Pemanfaatan
idle aset, KSO
dan KSM

Penjajagan
MoU U to U
dilanjutkan
MoA dan MoE
Pemanfaatan
idle aset, KSO
dan KSM

37

kegiatan bimbingan
konseling dan kesehatan
17

terjaring dalam BK
dan kesehatan

PA dan
pembimbing
BK
Pertemuan
Alumni

PA dan
pembimbing
BK
Perbaikan
website

PA dan
pembimbing
BK
Pertemuan
alumni

PA dan
pembimbing
BK
Pertemuan
alumni

Pembelajaran
berbasis SCL

Pembelajaran
berbasis SCL

Pembelajaran
berbasis SCL

Pembelajaran
berbasis SCL

Pembelajaran
berbasis SCL

Peningkatan
kinerja
laboratorium
dan bengkel
kerja
Integrasi
kegiatan tracer
study dengan
AMI Prodi
Job fair, bursa
kerja

Peningkatan
kinerja
laboratorium
dan bengkel
kerja
Integrasi
kegiatan tracer
study dengan
AMI Prodi
Job fair, bursa
kerja,
pelibatan
praktisi lahan
Peningkatan
Jumlah Lomba
Nasional

Peningkatan
kinerja
laboratorium
dan bengkel
kerja
Integrasi
kegiatan tracer
study dengan
AMI Prodi
Job fair, bursa
kerja,
pelibatan
praktisi lahan
Peningkatan
jumlah lomba
Internasional

Peningkatan
kinerja
laboratorium
dan bengkel
kerja
Optimalsiasi
kegiatan tracer
study dengan
AMI Prodi
Job fair, bursa
kerja,
pelibatan
praktisi lahan
Peningkatan
jumlah lomba
Internasional

Pemerataan
sasaran peserta
diklat berbasis
kinerja dan
kompetensi
Peningkatan

Pemerataan
sasaran peserta
diklat berbasis
kinerja dan
kompetensi
Peningkatan

Pemerataan
sasaran peserta
diklat berbasis
kinerja dan
kompetensi
Peningkatan

Mewujudkan sistem
data base alumni
berbasis online
Terwujudnya kualitas
lulusan yang unggul dan
kompetitif
Terwujudnya
kemampuan mahasiswa
yang unggul dan
kompetitif

17

Terwujudnya output
lulusan yang sesuai
dengan harapan
pengguna
Terwujudnya sinergisme
alumni untuk
peningkatan pendanaan
dan kualitas pendidikan
Terwujudnya kepedulian
lembaga terhadap
prestasi mahasiswa

20

Persentase tingkat
penyerapan Lulusan
di pasar kerja

Peningkatan
kinerja
laboratorium
dan bengkel
kerja
Peningkatan
kegiatan tracer
study

21

Jumlah kegiatan
jobfair

Job fair, bursa
kerja

22

Persentase
mahasiswa
berprestasi

Pembiayaan
PIMNA

Pembiayaan
PIMNAS dan
lomba yang
lain

D Standar Sumber Daya Manusia
23
Terwujudnya
23
Persentase pegawai
peningkatan kompetensi
yang mengikuti
SDM Tenaga
diklat administrasi
kependidikan

Pemerataan
sasaran peserta
diklat

Pemerataan
sasaran peserta
diklat berbasis
kinerja

24

Peningkatan

Peningkatan

18

19

20

21

22

Terwujudnya

18

19

24
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Jumlah alumni yang
terjaring pada akun
alumni di website
Persentase lulusan
dengan IPK 3,003,50
Persentase
pencapaian TOEFL
lulusan lebih dari
400

PA dan
pembimbing
BK
Monev
website alumni

Persentase Dosen

38

peningkatan kompetensi
SDM dosen

25

26

27

28

29

30

yang mengikuti
pelatihan

jumlah
kegiatan
ilmiah dosen
bertaraf
nasional
Peningkatan
kegiatan audit
mutu internal

jumlah
kegiatan
ilmiah bertaraf
internasional

jumlah
kegiatan
ilmiah bertaraf
internasional

jumlah
kegiatan
ilmiah
internasional

jumlah
kegiatan
ilmiah bertaraf
regional

Peningkatan
kegiatan audit
mutu internal

Peningkatan
kegiatan audit
mutu internal

Pemantapan
kegiatan audit
mutu internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
mutu internal

Workshop,
Stimulasi dan
pendampingan
reviewer karya
jurnal
internasional
Updating data
base dikjut S3
dan S2
spesialis
Penyusunan
SOP dan
Monev kinerja
Dosen

Workshop,
Stimulasi dan
pendampingan
reviewer karya
jurnal
internasional
Tubel dan Ibel
untuk S3
keseatan dan
S2 spesialis
Monev dan TL
hasil monev
kinerja Dosen

Peningkatan
Stimulasi dan
pendampingan
reviewer karya
jurnal
internasional
Tubel dan Ibel
untuk S3
keseatan dan
S2 spesialis
Monev dan TL
hasil monev
kinerja Dosen

Pemantapan
pendampingan
reviewer karya
jurnal
internasional

Stimulasi dan
pendampingan
reviewer karya
jurnal
internasional

Tubel dan Ibel
untuk S3
keseatan dan
S2 spesialis
Monev dan TL
hasil monev
kinerja Dosen

Tubel dan Ibel
untuk S3
keseatan dan
S2 spesialis
Monev dan TL
hasil monev
kinerja Dosen

Program
percepatan
google scholar
dan sinta
untuk
mendapatkan
insentif
Pendampingan

Program
percepatan
google scholar
dan sinta
untuk
mendapatkan
insentif
Pendampingan

Program
percepatan
google scholar
dan sinta
untuk
mendapatkan
insentif
Pendampingan

Program
percepatan
google scholar
dan sinta
untuk
mendapatkan
insentif
Pendampingan

Terwujudnya
ketersediaan jumlah
dosen yang sesuai
dengan jumlah
mahasiswa
Terwujudnya sistem
karir dosen

25

Rasio tenaga dosen
dan mahasiswa.

26

Persentase jumlah
dosen dengan jenjang
akademik lektor
kepala dan Profesor

Peningkatan jenjang
akademik SDM tenaga
kependidikan dan
Pendidik
Peningkatan kinerja
tenaga kependidikan dan
pendidik yang
berdedikasi tinggi dan
loyal kepada institusi
Terwujudnya
penghargaan atas
produktivitas SDM

27

Jumlah tenaga
kependidikan dan
pendidik yang studi
lanjut
Beban kerja dosen
12-16 SKS per
semester

29

Jumlah penghargaan
atas produktivitas
karya dosen

Mapping
rumpun ilmu
masingmasing dosen

Peningkatan bantuan

30

Jumlah dosen yang

Sosialisasi

28
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39

teknis untuk pengurusan
kepangkatan dosen

didampingi dalam
pengurusan
kepangkatan
E Standar Keuangan dan Sarana Prasarana
31
Terwujudnya sistem
31
Persentase
akuntansi yang baik dan
ketersediaan sistem
handal
pelaporan keuangan

32

Tim

Tim

Tim

Tim

Peningkatan
sinergisme
PUM,
bendahara,
kaur keuangan
dan kaur
akuntansi
Optimalsiasi
RPD

Pemantapan
sinergisme
PUM,
bendahara,
kaur keuangan
dan kaur
akuntansi
Optimalsiasi
RPD

Pemantapan
sinergisme
PUM,
bendahara,
kaur keuangan
dan kaur
akuntansi
Optimalsiasi
RPD

Pemantapan
dan rekon
antara PUM,
bendahara,
kaur keuangan
dan kaur
akuntansi
Optimalsiasi
RPD

Pemantapan
dan rekon
antara PUM,
bendahara,
kaur keuangan
dan kaur
akuntansi
Optimalsiasi
RPD

Optimalisasi
kecukupan

Optimalisasi
kecukupan

Optimalisasi
penyerapan

Optimalisasi
penyerapan

Optimalisasi
penyerapan

Kecukupan
biaya
penelitian per
dosen

Peningkatan
biaya
penelitian per
dosen

Optimalisasi
penggunaan
atau belanja
berbasis
produk HaKI

Optimalisasi
penggunaan
dan belanja
berbasis
produk HaKI

Optimalisasi
penggunaan
dan belanja
berbasis
produk HaKI
Optimalisasi
penggunaan
dan belanja
berbasis
produk
Optimalisasi
penggunaan
dan belanja
Optimalisasi

Terwujudnya efektifitas
belanja berdasarkan
ouput kinerja
Tersedianya biaya
operasional
pembelajaran
Tersedianya biaya
operasional penelitian

32

35

Tersedianya biaya
operasional Pengabmas

35

Persentase jumlah
biaya operasional
untuk kegiatan
Pengabmas

Kecukupan
biaya
Pengabmas per
dosen

Peningkatan
biaya
Pengabmas per
dosen

Optimalisasi
penggunaan
atau belanja

36

Tersedianya biaya
investasi SDM

36

Kecukupan
biaya investasi
per SDM

Peningkatan
biaya investasi
per SDM

Optimalisasi
penggunaan
atau belanja

37

Tersedianya biaya

37

Jumlah biaya
investasi SDM untuk
peningkatan
kompetensi
Jumlah biaya

Optimalisasi
penggunaan
dan belanja
berbasis
produk
Optimalisasi
penggunaan
dan belanja

Kecukupan

Peningkatan

Optimalisasi

Optimalisasi

33

34

33

34
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Persentase
penyerapan realisasi
anggaran
Persentase jumlah
biaya operasional
untuk pembelajaran
Persentase jumlah
biaya operasional
untuk kegiatan
penelitian

DUPAK
online

40

investasi Sarana

38

39

No
F
40

41

42

43

44

Terwujudnya
peningkatan jumlah
sarana pembelajaran
Terwujudnya kecukupan
fasilitas sarana
penunjang pembelajaran

38

Perspektif / Sasaran
Strategis
Standar Pendidikan
Memiliki kurikulum
berbasis kompetensi
sesuai KKNI yang
mampu menghasilkan
lulusan berdaya saing
tinggi
Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan
pembelajaran yang
berkualitas berbasis
kinerja
Ketersediaan modul
praktikum masingmasing Mata Kuliah
Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan
pembelajaran yang
berkualitas berbasis
kinerja
Terwujudnya pelayanan

No
IKU

39

investasi sarana
untuk penunjang
pengelolaan PT
Penambahan jumlah
buku perpustakaan.

biaya

biaya

penggunaan
atau belanja

penggunaan
dan belanja

penggunaan
dan belanja

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Rasio ketersediaaan
sarana terhadap
jumlah mahasiswa

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Penambahan
dana

Indiaktor Kinerja
Utama

2018

2019

TAHUN
2020

2021

2022

40

Frekuensi review
Kurikulum secara
periodik tiap tahun

Pemantapan
kurikulum
berbasis KKNI

Pemantapan
kurikulum
berbasis KKNI

Pemantapan
kurikulum
berbasis KKNI

Pemantapan
kurikulum
berbasis KKNI

Optimalsiasi
kurikulum
berbasis KKNI

41

Persentase
ketersedian RPS.

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Pemantapan
kegiatan audit
internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
internal

42

Persentase
ketersediaan Modul

43

Persentase
implementasi
kalender akademik.

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
kegiatan audit
internal

Pemantapan
kegiatan audit
internal
Pemantapan
kegiatan audit
internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
internal
Optimalsiasi
kegiatan audit
internal

44

Jumlah peserta didik

Peningkatan

Peningkatan

Peningkatan

Pemantapan

Optimalsiasi
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41

45

46

47

48

49

pendidikan dan
pembelajaran yang
berkualitas berbasis
kinerja
Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan
pembelajaran yang
berkualitas berbasis
kinerja
Terwujudnya tingkat
kepatuhan dan
kedisiplinan dalam
kegiatan pembelajaran
Terwujudnya tingkat
kepatuhan dan
kedisiplinan dalam
kegiatan pembelajaran
Terwujudnya
ketersediaan jaringan
internet yang memadai
Terwujudnya budaya
baca dan penggunaan
perpustakaan sebagai
sarana belajar

per kelas.

kegiatan audit
internal

kegiatan audit
internal

kegiatan audit
internal

kegiatan audit
internal

kegiatan audit
internal

45

Persentase
pencapaian materi
kuliah yang sesuai
dengan RPS

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Pemantapan
kegiatan audit
internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
internal

46

Persentase tingkat
kehadiran dosen
dalam proses
pembela jaran
Persentase kehadiran
mahasiswa dalam
perkuliahan

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Pemantapan
kegiatan audit
internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal

Pemantapan
kegiatan audit
internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
internal

Rasio bandwith per
user (mahasiswa,
dosen dan karyawan)
Kunjungan rata-rata
mahasiswa ke
perpustakaan

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
mutu sarana
perpustakaan

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningiatan
jumlah e-book,
e-journal

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
jumlah ebooks, ejournal, elibarry

Rata-rata indeks
kepuasan kinerja
pelayanan akademik
Rata-rata indeks
kepuasan kinerja
pelayanan non
akademik

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
kegiatan audit
internal

Peningkatan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
kegiatan audit
internal

Pemantapan
kegiatan audit
internal
Peningkatan
jumlah ebooks, ejournal, elibarry dan elearning
Pemantapan
kegiatan audit
internal
Pemantapan
kegiatan audit
internal

Optimalsiasi
kegiatan audit
internal
Peningkatan
jumlah ebooks, ejournal, elibarry dan elearning
Optimalsiasi
kegiatan audit
internal
Optimalsiasi
kegiatan audit
internal

47

48

49

50

Terwujudnya kepuasan
stakeholder internal

50

51

Terwujudnya pelayanan
pendidikan dan
pembelajaran yang
berkualitas berbasis

51

Tata Kelola Organsiasi Prodi Kebidanan Magetan 2019

42

52

No
G
53

kinerja
Terwujudnya tata kelola
proses pembelajaran
yang baik dan bermutu

Perspektif / Sasaran
Strategis
Standar Penelitian
Meningkatnya budaya
meneliti bagi dosen
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No
IKU

Persentase lulusan
tepat waktu

Indiaktor Kinerja
Utama

Peningkatan
kegiatan
pembimbingan
akademik

Pemantapan
kegiatan
pembimbingan
akademik

Integrasi
kegiatan
pembimbingan
akademik dan
kegiatan BK

Optimalsiasi
integrasi
kegiatan PA
dan BK

Optimalsiasi
integrasi
kegiatan PA
dan BK

2018

2019

TAHUN
2020

2021

2022

53

Jumlah judul
penelitian yang
dibiayai setiap tahun

Revisi pedoman
penelitian

Detasering
internal
penyusunan
proposal
unggulan oleh
dosen S3

Detasering
internal
penyusunan
proposal
unggulan oleh
dosen S3

Detasering
internal
penyusunan
proposal
unggulan oleh
dosen S3

Detasering
internal
penyusunan
proposal
unggulan oleh
dosen S3

54

Terwujudnya
peningkatan
produktivitas dan
kreativitas dosen dalam
penelitian

54

Persentase jumlah
publikasi ilmiah dari
semua penelitian per
tahun skala nasional
dan internasional

Integrasi sistem
seleksi kegiatan
penelitian
sampai produk
jurnal

Integrasi
sistem seleksi
kegiatan
penelitian
sampai produk
jurnal

Integrasi
sistem seleksi
kegiatan
penelitian
sampai produk
jurnal

Integrasi
sistem seleksi
kegiatan
penelitian
sampai produk
jurnal

Integrasi
sistem seleksi
kegiatan
penelitian
sampai produk
jurnal

55

Terwujudnya integrasi
hasil penelitian ke dalam
proses pembelajaran

55

Buku panduan

Monev

Monev

Monev

Monev

56

Peningkatan keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan penelitian

56

Persentase jumlah
hasil kegiatan
penelitian yang
terintegrasi
Persentase jumlah
mahasiswa yang
terlibat dalam
kegiatan penelitian

Buku panduan

Pelibatan
mahasiswa,
skrening

Pelibatan
mahasiswa,
skrening dan
penelitian
bersama

Penelitian
bersama
kerjasama
dengan
mahasiswa se-

Penelitian
bersama
kerjasama
dengan
mahasiswa
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57

Ketersediaan roadmap
penelitian berbasis
keilmuan

57

Persentase
kesesuaian jumlah
judul penelitian
terhadap roadmap
Jumlah judul
penelitian kerjasama

Pembuatan
buku panduan
dan roadmap

Monev

Monev

58

Terwujudnya penelitian
kerjasama dengan PT
lain DN maupun LN
termasuk swasta

58

Kerjasama
bidang
penelitian
dengan PT lain
dan swasta

Penelitian
kerjasama
dengan
Poltekkes lain

Penelitian
kerjasama
dengan PT
Lain dalam
negeri

59

Optimalisasi
penggunaan digital
library untuk upload
hasil penelitian

59

Persentase upload
hasil penelitian ke
dalam digital library
dibanding jumlah
keseluruhan artikel

Program
percepatan
upload artikel
ke digital
library

Program
percepatan
upload artikel
ke digital
library

Program
percepatan
upload artikel
ke digital
library

H Standar Pengabdian Kepada Masyarakat
60
Meningkatnya
60
Jumlah judul
budaya Pengabmas
Pengabmas yang
bagi dosen
dibiayai setiap tahun

Pengabmas
berbasis hasil
penelitian

Pengabmas
berbasis hasil
penelitian dan
pemberdayaan

61

62

Terwujudnya
integrasi hasil
Pengabmas ke dalam
proses pembelajaran
Peningkatan
keterlibatan
mahasiswa dalam
kegiatan Pengabmas

61

Persentase jumlah hasil
kegiatan Pengabmas
yang terintegrasi

Buku panduan

Monev

62

Persentase jumlah
mahasiswa yang terlibat
dalam kegiatan
Pengabmas

Buku panduan

Pelibatan
mahasiswa,
skrening
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Poltekkes
Monev

lain
Monev

Penelitian
kerjasama
dengan PT
Lain dalam
negeri dan luar
negeri
Program
percepatan
upload artikel
ke digital
library

Penelitian
kerjasama
dengan PT
Lain dalam
negeri dan luar
negeri
Program
percepatan
upload artikel
ke digital
library

Pengabmas
kerjasama PT
Dalam negeri
dan PT luar
negeri
Monev

Pengabmas
kerjasama PT
Dalam negeri
dan PT luar
negeri
Monev

Pengabmas
kerjasama PT
Dalam negeri
dan PT luar
negeri
Monev

Pelibatan
mahasiswa,
skrening dan
Pengabmas
bersama

Pengabams
bersama
kerjasama
dengan
mahasiswa sePoltekkes

Pengabmas
kerjasama
dengan
mahasiswa lain
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63

64

I
65

66

67

68

69

70

Terwujudnya
63
Jumlah laboratorium
laboratorium terpadu
pemberdayaan di
di masyarakat
masyarakat
berbasis
pemberdayaan
Terwujudnya daerah
64
Jumlah daerah binaan
binaan sebabai basis
per tahun
pengembangan
keilmuan
Standar Luaran dan Capaian Tridharma
Ketersediaan
65
Jumlah mahasiswa asing
mahasiswa asing
baik yang penuh, paruh
yang belajar di Prodi
waktu atau student
excange
Terwujudnya produk 66
Jumlah hak paten yang
kreativitas dosen
dihasilkan institusi
Terwujudnya
peningkatan
produktivitas karya
dosen berupa buku
ber-ISBN
Terwujudnya karya
institusi yang
diadopsi
industri/masyarakat
Terwujudnya
kegiatan seminar
ilmiah skala
nasional/internasional
Meningkatnya
jumlah tulisan dosen
yang diterbitkan oleh

Pembuatan
roadmad
kegiatan

Laboratorium
SDIDTK

Laboratorium
siaga bencana
ibu hami

Laboratorium
siaga bencana
anak

Penambahan
jumlah
laboratorium di
berbagai desa

Pembuatan
roadmad
kegiatan

Desa sehat dan
Desa peduli
ibu hamil

Desa sehat dan
Desa peduli
anak

Desa sehat
peduli bencana

Desa sehat
peduli bencana

Pengusulan
MoU

MoE

Realisasi
kegiatan

Realisasi
kegiatan

Realisasi
Kegiatan

Pendampingan
pengurusan
hak paten
Pendampingan
pengurusan
ISBN

Pendampingan
pengurusan
hak paten
Program
percepatan per
dosen

Pendampingan
pengurusan
hak paten
Program
percepatan per
dosen

Pendampingan
pengurusan
hak paten
Program
percepatan per
dosen

Pendampingan
pengurusan hak
paten
Reward P3
karya dosen
terbanyak

67

Jumlah buku ber-ISBN
yang dihasilkan institusi

68

Jumlah karya institusi
yang diadopsi oleh
industri/masyarakat

Program
percepatan per
dosen

Program
percepatan per
dosen

Pengurusan
Hak Cipta

Reward P3
karya dosen
terbanyak

Dosen Prestasi

69

Jumlah kegiatan seminar
ilmiah skala
nasional/internaisonal

Pengusulan
dana bantuan

Sponshorsip

Mitra kerja

KSO

KSO

70

Jumlah tulisan yang
diterbitkan media massa
nasional

Program
percepatan

Program
percepatan

Lomba karya
ilmiah dosen

Lomba karya
ilmiah dosen
kerjasama

Lomba karya
ilmiah dosen
kerja sama
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71

72

73

media massa nasional
Peningkatan
kelulusan uji
kompetensi lulusan
Terwujudnya
kepuasan pelanggan
terhadap kwalitas
lulusan
Terwujudnya pusat
kajian ilmu bidang
pemberdayaan
tumbuh kembang
anak

71

Persentase kelulusan uji
kompetensi lulusan

Tryout dan
pengkondisian
soal kasus

72

Persentase jumlah
pelaggan yang puas
terhadap kwalitas
lulusan
Jumlah pusat kajian

Tracer studi

73
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Penyusunan
naskah
akademik

PTK untuk
pengembangan
program
perkuliahan
Tracer studi
dan pertemuan
stakeholder

PTK untuk
pengembangan
program
perkuliahan
Tracer studi
dan pertemuan
stakeholder

Sosialsiasi dan
penghimpunan
pakar

Penyediaan
bahan dan
pakar

media
PTK untuk
pengembangan
program
perkuliahan
Tracer studi
dan pertemuan
stakeholder

media
PTK untuk
pengembangan
program
perkuliahan
Tracer studi dan
pertemuan
stakeholder

Studi banding

Pendirian pusat
kajian
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C. Indiaktor Keberhasilan
No

Target
Minimal
Ada

Batas Waktu
Pencapaian
Setiap tahun

80

Setiap tahun

70

Setiap tahun

90

Setiap tahun

80

Setiap tahun

1

Setiap tahun

Diukur dari hasil
pemahaman secara online
Diukur dari hasil
pemahaman secara online
Diketahui dari dokumen
kontrol terkendali
Diketahui dari isian aplikasi
akademik dan non
akademik berbasis website
Audit program

10

Setiap tahun

Hasil AMI

2

Setiap tahun

70

Setiap tahun

Dokumen hasil Monev
Mutu Internal (EMI)
Hasil survey kepuasan
pengguna

1:4

Setiap tahun

11 Jumlah calon mahasiswa yg
mendaftar
12 Persentase mahasiswa penerima
beasiswa miskin
13 Persentase jumlah mahasiswa yang
terjaring dalam bimbingan konseling
dan kesehatan
14 Persentase jumlah alumni yang
terjaring di situs alumni website
15 Jumlah mahasiswa berprestasi

120

Setiap tahun

5

Setiap tahun

60

Setiap tahun

60

Setiap tahun

3

Setiap tahun

16

Persentase lulusan dengan IPK 3,003,50
17 Persentase tingkat penyerapan
Lulusan di pasar kerja
18 Persentase lulusan tepat waktu
19 Jumlah job fair

70

Setiap tahun

Catatan jumlah yang
terdaftar di website alumni
Di ukur dari serangkaian
kegiatan lomba
BA Yudicium

80

Setiap tahun

Di ukur dari pasca STR

91
1

Setiap tahun
Setiap tahun

BA Yudicium
Kegiatan kemahasiswaan

20

5

Setiap tahun

Naskah MoU

50

Setiap tahun

Pengadaan buku

80

Setiap tahun

Dokumen anggaran

90

Setiap tahun

Rekaman pertanggung

1

2
3
4
5

6
7

8

Indikator Kinerja Utama
Ketersediaan visi, misi tujuan dan
sasaran yang sangat jelas dan sangat
realistik
Persentase pemahaman visi dan misi
dari pihak internal
Persentase pemahaman visi dan misi
dari pihak eksternal
Persentase ketersediaan SOP masingmasing standar
Persentase penggunaan SIM
akademik dan non akademik
Frekuensi audit internal oleh SPI
dalam setahun
Persentase jumlah temuan
ketidaksesuaian standar dari hasil
AMI
Frekuensi Monev Mutu Internal

9

Nilai kepuasan pengguna
(mahasiswa) terhadap layanan
administrasi
10 Rasio pendaftar dan yang diterima

Persentase kenaikan jumlah
kerjasama bidang tri dahrma PT
(MoU)
21 Penambahan jumlah buku
perpustakaan.
22 Persentase UKM yang didanai
BOPTN/BLU
23 Persentase ketersediaan sistem
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Keterangan
Diketahui dari dokumen
RIP, Renstra dan Renop

Diiukur dari hasil
pendaftaran Maba
Diiukur dari hasil
pendaftaran Maba
Hasil survey dan pendaftar
bidik misi
Hasil catatan dosen BK
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pelaporan keuangan
24 Persentase penyerapan realisasi
anggaran
25 Jumlah dosen yang mengikuti
pelatihan kompetensi
26 Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat administrasi
27 Rasio tenaga dosen dan mahasiswa.
28 Persentase jumlah dosen dengan
jenjang akademik lektor kepala
29 Persentase jumlah dosen dengan
jabatan akdemik Profesor
30 Beban kinerja dosen dalam tri
dharma PT
31 Jumlah dosen yang didampingi
dalam pengurusan kepangkatan
32 Jumlah dosen yang tugas belajar atau
ijin belajar
33 Persentase jumlah biaya operasional
pembelajaran

90

Setiap tahun

2

Setiap tahun

jawaban keuangan
Rekaman pertanggung
jawaban keuangan
Dokumen kepegawaian

2

Setiap tahun

Dokumen kepegawaian

1:18
40

PD DIKTI
PAK

2

Setiap tahun
Akhir tahun
2022
Akhir tahun
2022
Setiap
semester
Setiap tahun

1

Setiap tahun

Dokumen kepegawaian

30

Setiap tahun

34 Jumlah biaya penelitian per dosen
(juta)

10

Setiap tahun

35 Jumlah biaya Pengabmas per dosen
(juta)

5

Setiap tahun

36 Jumlah biaya investasi SDM (juta)

100

Setiap tahun

37 Jumlah biaya investasi sarana (juta)

200

Setiap tahun

Diukur dari jumlah biaya
operasional pembelajaran
dibanding PAGU anggaran
total
Dihitung dari jumlah
proposal yang disetujui
pembiayaan dibanding
jumlah dosen kelesuruhan
Dihitung dari jumlah
proposal yang disetujui
pembiayaan dibanding
jumlah dosen kelesuruhan
Dihitung dari usulan yang
disetujui pusat
Dihitung dari usulan yang
disetujui pusat

38 Frekuensi review Kurikulum secara
periodik tiap tahun
40 Persentase ketersedian RPS.
41 Persentase ketersediaan Modul
42 Persentase implementasi kalender
akademik.
43 Jumlah peserta didik per kelas.
44 Persentase pencapaian materi kuliah
yang sesuai dengan RPS
45 Penambahan jumlah koleksi buku
perpustakaan
46 Rata-rata indeks kepuasan kinerja
pelayanan akademik
47 Rata-rata indeks kepuasan kinerja
pelayanan non akademik
48 Persentase pencapaian TOEFL
lulusan lebih dari 400
49 Persentase tingkat kehadiran dosen

1

Setiap tahun

Naskah akademik

94
90
90

Setiap tahun
Setiap tahun
Setiap tahun

SIAKAD
SIAKAD
SIAKAD

40
90

Setiap tahun
Setiap tahun

PD DIKTI
SIAKAD

50

Setiap tahun

Laporan data perpustakaan

70

Setiap tahun

Survey IKM

70

Setiap tahun

Survey IKM

74

Setiap tahun

Hasil TOEFL

90

Setiap tahun

SIAKAD
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PAK
Laporan BKD
Dokumen kepegawaian
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dalam proses pembela jaran
50 Persentase kehadiran mahasiswa
dalam perkuliahan
51 Rasio bandwith per user (mahasiswa,
dosen dan karyawan)
52 Kunjungan rata-rata mahasiswa ke
perpustakaan
53 Jumlah judul penelitian yang dibiayai
54 jumlah publikasi ilmiah dari semua
penelitian per tahun skala nasional
dan internasional
55 Persentase upload hasil penelitian ke
digital library
56 Jumlah kegiatan pengabdian
masyarakat per tahun berbasis action
research
57 Jumlah judul pengabmas kerjasama
58 Jumlah laboratorium pemberdayaan
di masyarakat
59 Jumlah daerah binaan Pengabmas
60 Jumlah hak paten yang dihasilkan
institusi
61 Jumlah buku ber-ISBN yang
dihasilkan institusi
62 Jumlah produktivitas institusi yang
diadopsi industri/masyarakat
63 Jumlah kegiatan seminar skala
nasional/internasional
64 Jumlah tulisan yang dimasukkan ke
media massa nasional
65 Persentase kelulusan uji kompetensi

90

Setiap tahun

SIAKAD

5 kbps

Setiap tahun

Kebutuhan jaringan

500

Setiap tahun

Catatan kunjungan

4
5

Setiap tahun
Setiap tahun

Laporan PPM
Laporan Pusat Data dan
Informasi

70

Setiap tahun

3

Setiap tahun

Laporan pusat data dan
informasi
Laporan Pusat Data dan
Informasi

1
1

Setiap tahun
Setiap tahun

Laporan PPM
Laporan PPM

2
2

Setiap tahun
Setiap tahun

5

Setiap tahun

1

Setiap tahun

1

Setiap tahun

2

Setiap tahun

90

Setiap tahun

66 Jumlah mahasiswa asing

5

67 Jumlah mahasiswa berprestasi
nasional
68 Persentase integrasi hasil penelitian
ke dalam proses pembelajaran
69 Persentase integrasi hasil Pengabmas
ke dalam proses pembelajaran
70 Persentase keterlibatan mahasiswa
dalam penelitian
71 Persentase keterlibatan mahasiswa
dalam pengabdian kepada
masyarakat
72 Nilai kepuasan pelanggan terhadap
kualitas lulusan
73 Jumlah pusat kajian pemberdayaan
tumbuh kembang anak

2

Akhir tahun
2022
Setiap tahun

70

Setiap tahun

Laporan PPM
Laporan Pusat Data dan
Informasi
Laporan pusat data dan
informasi
Laporan pusat data dan
informasi
Laporan pusat data dan
informasi
Laporan pusat data dan
informasi
Laporan kelulusan UKOM
dari panitia pusat
Laporan pusat data dan
informasi
Laporan pusat data dan
informasi
Laporan ED

70

Setiap tahun

Laporan ED

15

Setiap tahun

Laporan PPM

15

Setiap tahun

Laporan PPM

70

Setiap tahun

1

Akhir tahun
2022

Hasil survey kepuasan
pelanggan
Laporan pusat data dan
informasi
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BAB V: TRANSPARANSI

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan
kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak
yang membutuhkan. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kerja Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat diterima oleh
pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal
balik antara Prodi Kebidanan Magetan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Sebagai salah satu upaya transparansi dalam pelayanan pendidikan kepada
masyarakat sesuai dengan perkembangan dalam bidang informasi, Prodi Kebidanan
Magetan telah memanfaatkan media dan fasilitas informasi yang ada untuk dapat diakses
oleh masyarakat. Kinerja Prodi di upload di berbagai fasilitas media informasi baik
whatapps,

email

maupun

website:

www.poltekkesdepkes-sby.ac.id

dan

e-mail

admin@poltekkesdepkes-sby.ac.id dan prodikebidananmagetan@yahoo.co.id.
Dalam website tersedia berbagai data terkait hasil proes pembelajaran di aplikasi
SIAKAD, Simpeg, e-learning, SIM keuangan, SIM aset, eplaning dan APKAL, OJS,
peer review artikel, dsb. Transparansi dalam bidang keuangan juga diterapkan di
Poltekkes Kemenkes Surabaya dimana pengadaan sudah dilaksanakan secara elektronik
(electronic procurement). Masyarakat bisa mengakses rencana umum pengadaan (RUP)
melalui SIRUP (Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan). JIka terdapat pengaduan
dari masyarakat bisa disampaikan kepada Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Prosedur pengaduan di Prodi Kebidanan Magetan
1.

Layanan pengaduan di Prodi Kebidanan Magetan dikelola oleh sub unit penjaminan
mutu.

2.

Laporan pengaduan dapat disampaikan pada kasub unit penjaminan mutu atau
melalui kotak saran.

3.

Untuk pengaduan dengan datang langsung ke kasub unit penjaminan mutu disedikan
buku pengaduan untuk di isi jenis pengaduannya.

4.

Laporan atau pengaduan tersebut ditelaah dan diklasifikasikan oleh kasub unit
penjaminan mutu melalui tahapan sebagai berikut:
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a. Identifikasi masalah;
b. Pemeriksaan substansi pengaduan;
c. Klarifikasi;
d. Evaluasi bukti; dan
e. Seleksi.
5.

Laporan atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti ke
rapat tinjauan manajemen.

6.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik, jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lambat
60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

7.

Identitas pelapor atau pengadu dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundangundangan.

8.

Pelapor tidak dipungut biaya pengaduan.
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BAB VI: ETIKA DAN INTEGRITAS

A. Menjaga Komitmen Etika Akademik
1.

Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki kode etik
kehidupan di kampus bagi dosen, Tendik dan mahasiswa yang wajib dihayati
dan dijadikan acuan dalam berperilaku bagi sivitas akademika dan/atau warga
Poltekkes.

2.

Segenap unsur pimpinan Poltekkes wajib menunjukkan komitmen pribadi yang
kuat dan memberikan contoh keteladanan kepada seluruh warga Prodi
Kebidanan Magetan tentang bagaimana harus bersikap dan berperilaku sesuai
dengan kode etik.

B. Pengertian Integritas Akademik
1.

Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan acuan bagi
seluruh kegiatan akademik di Prodi Kebidanan Magetan.

2.

Sivitas akademika wajib menjaga integritas akademik, dengan tidak melakukan
hal-hal seperti memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel,
melakukan plagiasi karya ilmiah, menggunakan ijazah atau gelar akademik
untuk berbagai tindakan lain yang menyimpang dari prinsip dasar integritas
akademik.

C. Pengertian Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
1. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara
pribadi dan tidak merugikan Prodi Kebidanan Magetan.
2. Pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
diarahkan untuk perwujudan pemantapan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta seni yang berbudaya agamis, dan pembangunan kemanusiaan.
3. Prodi Kebidanan Magetan. menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik
serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
4. Setiap warga Prodi Kebidanan Magetan. wajib menjunjung tinggi etika
akademik dan menghargai pendapat dan penemuan akademisi lainnya.
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D. Pengertian Loyalitas kepada Prodi
1.

Pimpinan dan pegawai Prodi wajib melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam surat pengangkatannya.

2.

Pimpinan dan pegawai Prodi yang melakukan kegiatan rangkap di luar Prodi
wajib memperoleh izin dari Direktur.

3.

Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatas namakan Poltekkes
harus mendapatkan izin dari Direktur.

4.

Kegiatan sivitas akademika atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung
jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

E. Pencegahan Tindak Gratifikasi
Pimpinan dan pegawai Prodi Kebidanan Magetan beserta keluarganya tidak
diperbolehkan menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, dari
pihak ketiga yang diyakini atau diinterpretasikan oleh pihak lain memiliki
keterkaitan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan di Prodi, kecuali yang diijinkan
sesuai tertuang dalam Permenkes Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kemenkes:
1.

Honorarium,

tiket

perjalanan,

fasilitas

antar

jemput

sebagai

peserta,

narasumber/pembicara dalam kegiatan seminar, lokakarya, ataupun diskusi yang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang‐ undangan serta mendapatkan
persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang.
2.

Honorarium atau imbalan atas hasil karya tulis yang dimuat di media massa
ataupun dipublikasikan dalam bentuk buku sebagai sarana peningkatan kapasitas
atau pengembangan profesi.

3.

Hadiah yang didasarkan pada hubungan keluarga/kekerabatan yang jelas, yang
diberikan atau diterima dengan maksud‐ maksud yang tidak ada kaitannya
dengan kepentingan perusahaan, misalnya dalam acara resepsi perkawinan,
ulang tahun,syukuran, sakit, duka cita, dan sejenisnya).

4.

Barang-barang untuk tujuan promosi seperti buku agenda, kalender, gantungan
kunci, pensil/alat tulis, kaos, dan barang sejenis lainnya yang berlogo/beratribut
tertentu yang secara intrinsik bernilai rendah.

5.

Honorarium dan hadiah lainnya yang tidak bertentangan dengan Permenkes
nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Kementerian Kesehatan
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F. Kewajiban Menghindari Suap
Pimpinan dan pegawai Prodi Kebidanan Magetan beserta keluarganya wajib
menghindarkan diri dari tindakan suap dengan tidak menerima atau memberi dalam
bentuk apapun yang bertujuan untuk mengarahkan suatu tindakan keberpihakan
secara tidak wajar kepada pihak‐ pihak tertentu, perlakuan istimewa, ataupun
pengambilan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan nilai-nilai etika. Kewajiban menghidanri suap-menyuap merupakan bagian dari
reformasi untuk anti-korupsi.
G. Perlindungan Aset dan Informasi
Warga Prodi Kebidanan Magetan berkewajiban:
1.

Melindungi aset Poltekkes dari pengambilalihan, perusakan, kebakaran,
pencurian/perampokan, atau penyalahgunaan untuk keuntungan pribadi.

2.

Peminjaman aset/fasilitas Poltekkes seperti kendaraan operasional kantor, dan
rumah dinas, untuk keperluan pribadi dan anggota keluarganya dapat dibenarkan
denganpersetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, serta dilaksanakan
dengan penuhtanggung jawab dan memenuhi prinsip kewajaran.

3.

Informasi Poltekkes yang bersifat rahasia (misalnya strategi bisnis, proyeksi
keuangan, atau hasil penelitian dan pengabdian masyarakat) tidak diperbolehkan
untuk diberikan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak berkepentingan
terhadap informasi tersebut tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang,
kecuali untuk kepentingan Poltekkes dan negara.

H. Kesadaran terhadap Efisisensi Biaya
Setiap warga Prodi Kebidanan Magetan wajib melakukan upaya-upaya efisiensi
biaya, sebagai berikut:
1.

Menggunakan sumberdaya Prodi secara hemat sesuai dengan kebutuhan,
termasuk

penghematan

pemakaian

air,

listrik,

telepon,

dan

alat

tulis/perlengkapan kantor.
2.

Tidak mengajukan usulan kegiatan yang tidak memiliki keterkaitan dengan
kegiatan Poltekkes

3.

Meminta penggantian/pembebanan biaya dengan dilandasi kejujuran dan
tanggung jawab serta didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan
aturan dan kebijakan Poltekkes.
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I.

Membangun Integritas Pelaporan
Setiap pimpinan dan pegawai Prodi Kebidanan Magetan wajib menjaga integritas
pelaporan dengan:
1.

Melakukan dan mencatat transaksi keuangan dan non keuangan dengan benar
dan tidak menyesatkan berdasarkan otorisasi dari pejabat yang berwenang.

2.

Menyusun laporan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku serta
bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan tersebut sesuai dengan tanggung
jawab dan tingkat kewenangannya.

3.

Tidak memberikan keterangan palsu yang merugikan Poltekkes misalnya
mengubah data akademik atau memalsu tanda tangan dan identitas diri beserta
anggota keluarganya.

J.

Larangan Aktivitas Politik
1.

Pimpinan dan pegawai Prodi Kebidanan Magetan tidak diperkenankan menjadi
pengurus partai politik, calon legislatif, dan eksekutif. Pimpinan dan pegawai
Poltekkes yang aktif dalam aktivitas politik wajib mengundurkan diri dari
Poltekkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Poltekkes tidak memperbolehkan dana atau aset Poltekkes digunakan secara
langsung ataupun tidak langsung untuk kontribusi kepada partai politik, calon
anggota legislatif, dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah misalnya
pemberian sumbangan dana secara langsung, kegiatan kampanye, dan
penggalangan dana untuk aktivitas politik.

K. Pemeliharaan Nama Baik Poltekkes
Dalam rangka menjaga dan memelihara citra/nama baik Poltekkes, setiap warga
Poltekkes tidak diperbolehkan:
1.

Melakukan perbuatan/tindakan yang menyebabkan tercemarnya nama baik
Poltekkes

2.

Memberikan keterangan yang bukan wewenangnya kepada pihak lain yang
dapat menimbulkan keresahan di lingkungan Poltekkes.

L. Pengenaan Sanksi
1.

Civitas akademika dan/atau warga Poltekkes yang melakukan pelanggaran
terhadap kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
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2.

Pengenaan sanksi terhadap civitas akademika dan/atau warga Poltekkes yang
melakukan pelanggaran terhadap kode etik merupakan kewenangan Direktur
dengan memperhatikan pertimbangan hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa
kode etik.

3.

Pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan bobot atau tingkat pelanggaran yang
dilakukan, berupa:
a.

Teguran lisan

b.

Peringatan tertulis I, II, dan III

c.

Pencabutan gelar akademik/sebutan lulusan

d.

Tuntutan ganti rugi

e.

Penundaan kenaikan pangkat/golongan

f.

Penurunan pangkat/golongan

g.

Pembebasan dari jabatan

h.

Pemecatan (bagi mahasiswa)

i.

Pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja (bagi pimpinan dan
pegawai)

j.

Diserahkan kepada yang berwajib untuk proses penyelidikan lebih lanjut
untuk

pelanggaran yang bersifat krimninal, pidana, korupsi sehingga

mengakibatkan kerugian Poltekkes Kemenkes Surabaya.
4.

Warga Poltekkes yang akan dikenakan sanksi wajib diberikan kesempatan atau
hak secara adil untuk membela diri maupun menyatakan pendapatnya atas
dugaan pelanggaran yang dilakukan pada tim pemeriksa kode etik.

5.

Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari
Poltekkes karena pelanggaran kode etik hanya dapat dilakukan oleh Direktur
atas dasar pertimbangan hasil Tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan
persetujuan Senat.

6.

Pemecatan mahasiswa dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan oleh
Direktur.
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BAB VII : PENUTUP

Pola tata kelola/tata pamong pada Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes
Surabaya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum. Pola tata kelola ini disesuaikan pula dengan Peraturan Menteri
Kesehatan tentang Struktur Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan pada
Kementerian Kesehatan.
Pola tata kelola merupakan pedoman dalam pengelolaan institusi pendidikan
dalam rangka menuju tata kelola organsiasi yang baik dan bersih (Good and Clean
Governance). Disamping itu selaras dengan reformasi birokrasi struktur organsiasi yang
miskin struktur dan kaya fungsi mampu meminimalisasi resiko sehingga kinerja bisa
efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan melalui pola tatakelola ini dapat
meningkatkan dinamika pengelolaan institusi pendidikan yang berbasis kinerja yang
memfokuskan pada produktivitas dan efisiensi. Semoga pola tata kelola dapat diterapkan
dengan baik dan benar sesuai dengan cita-cita Prodi Kebidanan Magetan.
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BAB VIII : REFERENSI

Sumber referensi dalam penyusunan dokumen tata kelola Prodi Kebidanan Magetan
Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah :
1.

Statuta Poltekkes Kemenkes Surabaya

2.

Rencana Strategis Prodi Kebidanan Magetan 2018-2022

3.

Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494)

4.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286)

5.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)

6.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
RI Tahun 2005 Nomor 4586).

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336)

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural;

9.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil.
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.48, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4502).
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi;
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14. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

176/PMK.05/2017

tentang Pedoman

Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan
Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan Dan

Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada
Satuan Kerja
17. Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 890/2007 tentang Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Badan PPSDM Kesehatan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
19. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2014 tentang Pengendalian Tindak
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
20. Dokumen Akreditasi Program Studi Diploma, Buku III-A Borang Unit Program
Studi Kebidanan Magetan Tahun 2014
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012
tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Kesehatan nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Kesehatan RI nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis
Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan
perubahannya Permenkes nomor 38 tahun 2018.
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