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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang MAha Esa/Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmatNyalah laporan monitoring dan evaluasi 

Pengabdian kepada MAsyarakat Poltekkes Kemenkes Denpasar da[pat 

diselesaikan.  

Poltekkes Kemenkes Denpasar  sebagai  salah  satu  institusi  pendidikan  tinggi  

di  Indonesia,  melalui visi dan misinya berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada 

bangsa, negara dan masyarakat  dengan  menghasilkan  sumber  daya  manusia yang 

berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Sistem  Penjaminan  Mutu  merupakan  salah  satu  aspek  organisasi yang  dibangun 

dan   diteruskan   ditingkatkan,  agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Salah  

satu  cara  memantau  proses  demi  tercapainya  mutu  tersebut  adalah  dengan 

melakukan   monitoring   pengabdian  kepada masyarakat   yang   dilakukan setiap  

tahun. 

Monev pengabdian kepada masyarakat  ini merupakan acuan  perbaikan kuantitas 

& kualitas pengabdian masyarakat oleh seluruh pimpinan dan civitas di  Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dalam  melakukan  penjaminan mutu.  Dengan  terlaksananya  

monev  ini  kami  berharap  bisa  memberi  masukan  pada kuantitas & kualitas 

pengabdian kepada masyarakat pada tahun selanjutnya demi kemajuan Poltekkes 

Kemenkes Denpasar pada umumnya 

 

 

 

 

 

 

Denpasar, 27 Desember 2019 

 

Penulis 

 

 

 

 



 

 

 

LAPORAN HASIL MONITORING EVALUASI 

PENGABMAS POLTEKKES KEMENKES DENPASAR 

 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Pengabdian  kepada masyarakat  merupakan  bagian  dari tri dharma  perguruan 

tinggi  yang  merupakan  kewajiban  yang  harus dipenuhi  oleh setiap  dosen. Di 

Poltekkes Kemenkes Denpasar yang terdiri atas 6 Jurusan yaitu J u r u s a n  Keperawatan, 

Jurusan Analis Medis, Jurusan  Kebidanan  Jurusan Kesehatan Gigi, Jurusan 

Kesehatan Lingkungan dan Jurusan Gizi. Setiap dosen di masing masing jurusan 

yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar  melakukan  kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai  dengan  latar belakang keilmuwan  masing- masing  yang 

dituangkan dalam roadmap pengabmas dan bisa juga melaksanakan kegiatan 

melalui kolaborasi lintas keilmuwan antar jurusan sesuai roadmap yang telah disusun.   

 

B.  TUJUAN 

 

Secara  umum   kegiatan   monitoring   dan  evaluasi   pengabdian   kepada 

masyarakat   di  Poltekkes Kemenkes Denpasar    dilakukan   dengan   tujuan   untuk 

memberikan  gambaran   kuantitas   dan kualitas   dari  pengabdian   kepada 

masyarakat   yang telah dilaksanakan dan juga sebagi perbaikan untuk pelaksanaan 

kegiatan Pengabdian Masyarakat di tahun tahun berikutnya 

 

C.  METODE PELAKSANAAN 

 

Pelaksanaan  monitoring   dan  evaluasi  pengabdian   kepada masyarakat   di 

Poltekkes Kemnekes Denpasar dilakukan pada setiap akhir tahun.  Data hasil 

pengukuran      didapatkan   dengan   observasi  pengabdian   masyarakat.   Hasil 

monitoring   dan  evaluasi   tersebut   selanjutnya   digunakan   menjadi   laporan   

pengabdian  kepada masyarakat  pada tahun tersebut. 

 

 



 

 

 

D.  TIM PELAKSANA 

Pelaksana monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer pengabmas 

dengan meninjau langsung ke tempat pelaksanaan dan menyesuaikan dengan yang 

sudah direncanakan dalam proposal, serta tim pengabmas Poltekkes Kemenkes 

Denpasar 

 

E.  HASIL MONITORING DAN EVALUASI 

 

Poltekkes Kemenkes Denpasar terdiri atas enam jurusan , yaitu Jurusan Gizi, 

Jurusan Kebidanan, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kesehatan Gigi, Jurusan 

Kesehatan Lingkungan, dan Jurusan Analis Medis. Secara keseluruhan jumlah 

dosen di keenam jurusan yang ada adalah sebanyak 118 orang 

 

1. Perbandingan  jumlah  dosen dan jumlah  pengabmas 

 

Tabel 1. Perbandingan  jumlah  dosen dan jumlah  pengabmas yang lolos seleksi 

 

No. Nama Program 

Jurusan 

Jumlah 

Dosen 

Jumlah 

Proposal 

Jumlah Proposal 

yang Lolos 

1 Gizi 25 18 16 

2 Kebidanan 17 13 10 

3 Keperawatan 33 21 13 

4 Kesehatan Gigi 18 10 9 

5 Kesehatan Lingkungan 16 10 10 

6 Teknologi 

Laboratorium Medis 

9 10 7 

Total 118 82 65 

 

Prosentase jumlah dosen dibandingkan jumlah proposal yang lolos seleksi adalah  



 

55,08% 

Prosentase kelulusan proposal dibandingkan jumlah proposal yang masuk adalah 

79,27% 

 

 

2. Sumber pendanaan penelitian 

 

 

Tabel 2. Sumber pendanaan penelitian 

 

No. Nama Jurusan Sumber Dana 

  Swadana Dipa 

Poltekkes 

Institusi dalam 

negeri 

Institusi luar 

negeri 

1 Gizi - 16  - 

2 Kebidanan 1 10  - 

3 Keperawatan - 13 - - 

4 Kesehatan Gigi - 9 - - 

5 Kesehatan 

Lingkungan 

- 10 - - 

6 Teknologi 

Laboratorium 

Medis 

- 7 - - 

Total 1 65 - - 

 

% sumber  pembiayaan  PT yang bersangkutan    = 65/66 x 100 % 

     = 98,48 % 

 

 

 

 

 



 

 

3. Keterlibatan  Mahasiswa 

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, 

mahasiswa tidak dilibatkan langsung sebagai anggota tim peneliti tapi sebagai tim 

pelaksana. Mahasiswa dilibatkan dari proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi.  

 

 

4. Kesesuaian pengabmas dengan Road Map 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada proses seleksi sudah disesuaikan dengan 

Road Map. Setiap proposal yang akan diseleksi harus berdasarkan hasil penelitian 

disesuaikan dengan Road Map Jurusan, dan prodi 

 

 

F.  KESIMPULAN 

 

1. Prosentase jumlah dosen dibandingkan jumlah proposal yang lolos seleksi 

adalah 55,08% 

2. Prosentase kelulusan proposal dibandingkan jumlah proposal yang masuk 

adalah 79,27% 

3. Prosentase pembiayaan dengan DIPA Poltekkes 98,48%  

 

 

G. REKOMENDASI 

Dengan melihat hasil monitoring dan evaluasi  PENGABMASdari Poltekkes 

Kemenkes Denpasar  maka dapat direkomendasikan  adalah sebagai berikut : 

1. Secara rutin  melakukan  motivasi    pada dosen  untuk  melakukan  pengabmas 

dan menjalin Kerjasama melaksanakan pengabmas dengan pendanaan dari  

lembaga internasional 

2. Secara rutin  melakukan  motivasi    pada dosen  untuk  melakukan  

p e n g a b m a s  dengan pendanaan dari institusi nasional  

3. Memberikan  dukungan  pada dosen untuk  penggunaan  fasilitas  laboratorium  

w o r k  s h o p  dan lain-lain  yang dibutuhkan  untuk  pengabmas  

 

 



 

 

4. Memberikan   workshop   yang   menunjang   kualitas   PENGABMAS   

5. Memberikan    workshop    yang    menunjang    kualitas    publikasi    nasional    

dan internasional 

 

 
Mengetahui 

Kapus Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. I Putu Suiraoka, SST., M.Kes 
NIP. 197301241995031001 

 

Denpasar, 27 Desember 2019 
Koordinator Penelitian, 
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