
1 
 

 

 

POLTEKKES KEMENKES 

DENPASAR 

Kode/No. SPMI-SM/Dir/005/ 

                 ver.0/2017 

Tanggal: 1 Agustus 2017 

 

STANDAR MUTU 

KEMAHASISWAAN 

Revisi :  0 

Halaman :  1 - 5 

 

 

 

 

STANDAR  

MAHASISWA DAN PENGELOLAAN ALUMNI  

POLTEKKES KEMENKES DENPASAR 

 

 

 

 

PROSES 
PENANGGUNG JAWAB  

TANGGAL 
NAMA JABATAN T. TANGAN 

1. Perumusan 
Ni Ketut Ratmini, SSi.T, 

MDSC 

Tim 

Penjaminan 

Mutu 

 8 Juli 2017 

2. Pemeriksaan 
Gusti Ayu Marhaeni, SKM., 

M.Biomed. 
Pudir I  10 Juli 2017 

3. Persetujuan 
Anak Agung Ngurah 

Kusumajaya, SP., MPH 
Ketua Senat  17 Juli 2017 

4. Penetapan 
Anak Agung Ngurah 

Kusumajaya, SP., MPH 
Direktur  17 Juli 2017 

5. Pengendalian 
M. Choieul Hadi, SKM,  

M.Kes 

Tim 

Penjaminan 

Mutu 
 

1 Agustus 
2017 

 



2 
 

 

 

1. Visi Misi dan 

     tujuan Poltekkes 

Kemenkes 

Denpasar 

 

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu, professional, 

kompetitif dan berbudaya pada tahun 2030 

2. Defisini Istilah 

dan ruang 

llingkup 

 

1. Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 

Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang 

membutuhkan fisik, potensi, kepribadian dan karakter sebagai calon 

sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkwalitas di 

masa datang. Sebagai peserta didik mahasiswa memerlukan 

bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang 

diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan 

kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan 

pembelajaran agar potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dapat 

berkembang maksimal untuk membentuk kompetensi yang berguna 

dalam kehidupannya. 

2. Alumni adalah lulusan dari program studi D III, D IV dan Profesi 

Ners yang bergabung di bawah ikatan alumni Politeknik Kesehatan 

Kemenkes  Denpasar. 

3. Landasan Ideal 

atau Referensi 

Landasan ideal tentang mahasiswa termaktum pada pasal 13 UU no 12 

tahun 2012, yaitu: 

1. Mahasiswa sebagai sivitas akademika diposisikan sebagai insane 

dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan 

potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, 

praktisi, dan atau professional; 

2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif 

mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, 

pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, 

dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi 

untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi dan atau professional 

yang berbudaya; 

3. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan 

penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan 

budaya akademik; 

4. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan 

bakat, minat, potensi dan kemampuannya; 
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5. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas 

waktu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi; 

6. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma 

pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan 

pengembangan budaya akademik. 

 

Selanjutnya pada pasal 14 UU no 12 tahun 2012 dinyatakan bahwa: 

1. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat dan kemampuan dirinya 

melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari 

proses poendidikan 

2. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi 

kemawahasiswaan 

3. Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statur dalam 

statuta perguruan tinggi. 

 

 

4. Rasional Standar 

 

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar, yakni menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang ber-

mutu, professional, kompetitif dan berbudaya pada tahun 2030, dimana 

mahasiswa merupakan bagian dari generasi muda bangsa yang mem-

butuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian dan karakter sebagai 

calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di 

masa datang. Alumni adalah lulusan dari program studi D III, DIV dan 

Profesi Ners di bawah ikatan alumni Politeknik Kesehatan Denpasar dan 

ikatan alumni setiap program studi memiliki otonomi untuk mengelola 

sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma 
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5. Pernyataan isi standar mutu dan indikator pencapaian  

Standar Mutu Indikator 

Mahasiswa sebagai input • Lulus selesksi masuk  

• Terdaftar sebagai mahasiswa 

Penilaian • Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa 

• Tersedia sistem penilaian terstruktur dan terjadwal 

• Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan 

sebagai umpan balik 

• Nilai akhir diumumkan di website dan SIAKAD 

Poltekkes Kemenkes Denpasar 

Dukungan terhadap mahasiswa • Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa 

• Tersedia pembimbing kegiatan akademik dan non 

akademik bagi mahasiswa 

• Tersedia program unggulan dan beasiswa 

• Tersedia unit pelayanan mahasiswa dan fasilitasnya 

• Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berbakat dan 

berprestasi 

• Tersedia bimbingan konseling bagi mahasiswa 

Kinerja mahasiswa • Tersedia ketentuan tentang masa studi mahasiswa 

terdapat dalam buku peraturan akademik 

• Peringkat prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan 

peraturan akademik (Dengan pujian, Sangat 

memuaskan dan memuaskan) 

• IPK dan kriterianya tercantum dalam buku pedoman 

• Peringkat prestasi mahasiswa non akademik tercantum 

dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKP) 

Program kegiatan ilmiah 

mahasiswa 
• Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan 

ilmiah difasilitasi oleh Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar 

• Ada kompetensi ilmiah yang rutin diadakan di tingkat 

jurusan dan prodi untuk seleksi mengikuti kegiatan 

nasional dan internasional 

Program kegiatan softskill 

mahasiswa meliputi: Seni, olah 

raga, kreativitas, kewirausahaan 

dan kepemimpinan 

• Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olah 

raga, kreativitis, kewirausahaan dan kepemimpinan 

difasilitasi oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar 

• Ada kompetisi seni, olah raga, kreatifitas dan 

kepemimpinan yang rutin diadakan di tingkat jurusan 

dan prodi untuk seleski mengikuti kegiatan nasional 

dan internasional. 

• Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni, olah 

raga, kreativitas dan kepemimpinan) yang teroganisir 

dalam bentuk pelatihan 

• Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di  

• bidang seni, olah raga, kreativitas dan kepemimpinan 
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Tracer Study alumni • Ada anggaran rutin untuk melakukan Tracer Study 

• Tersedia jumlah unit yang memanfaatkan data dan 

informasi dari tracer study 

Ikatan Alumni Sekolah Tinggi • Ada bentuk kerjasama antara sekolah tinggi dengan 

ikatan alumni 

Peluang Kerja Alumni • Ada pusat karir di tingkat sekolah tinggi 

• Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja 

• Ada dokumentasi mengenai keberhasilan pusat karir 

dalam membantu alumni baru mencari kerja 

• Ada program peningkatan sofskill bagi alumni baru 

 

7.  Strategi Pencapaian 

a) Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa dan alumni  

untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama 

b) Membuat ikatan alumni Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

c) Menyelenggarakan supervise kegiatan mahasiswa dan alumni 

d) Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni 

 

8. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi 

standar 

a. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

b. Pudir I, II dan III 

c. Ketua Jurusan dan Ka Prodi 

d. Dosen 

e. Mahasiswa 

f. Alumni 


