


KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha 

Esa atas rahmat-Nya, sehingga dokumen Standar Pelayanan Minimal Politeknik Kesehatan Denpasar 

dapat terselesaikan.  

Politeknik Kesehatan Denpasar adalah salah satu perguruan tinggi yang berada di 

bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (Badan PPSDM 

Kesehatan) Kementerian Kesehatan dengan visi “menjadi institusi pendidikan tinggi 

kesehatan yang bermutu internasional, profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan 

pariwisata pada tahun 2030” dengan salah satu tujuannya adalah  menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian mantap, 

mandiri, mampu serta siap bersaing di pasar tenaga kerja global. 

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan maka Politeknik Kesehatan Denpasar secara 

terus menerus memperbaiki diri dari berbagai segi, baik input, proses maupun outputnya 

khususnya dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan, untuk itu diperlukan 

dokumen standar pelayanan yang dapat dijadikan acuan. Standar yang dimaksud dituangkan 

dalam dokumen Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Denpasar. 

Penyusunan dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM) Politeknik 

Kesehatan Denpasar ini mengacu kepada visi dan misi yang diembannya dan sebagai sarana 

untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan. 

Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Politeknik Kesehatan Denpasar telah 

mempertimbangkan peningkatan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, biaya 

serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Selain itu, standar pelayanan tersebut 

dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas 

publik dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 

Alamat : Jl. Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar Selatan 
Telp : (0361) 710447, Fax  : (0361) 710448 

Email : poltekkesdps@yahoo.co.id 

 
 

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR 
NOMOR ..... /......./...../2016 

 
TENTANG 

 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

POLITEKNIK KESEHATAN  KEMENKES DENPASAR 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4301); 

    
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

    
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

    

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

    
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:  

890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
Kesehatan; 

    
7. 

 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:02.03/I.2/088.10/201  
tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. 

  

 
  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republi  

IndonesiaNomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidika  
Tinggi 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
KESATU 
 

: STANDAR PELAYANAN MINIMAL POLITEKNIK 
KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 

KEDUA : Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu 
sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini. 

KETIGA 
 

: Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar 
digunakan sebagai acuan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Denpasar dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada 
mahasiswa. 

KEEMPAT 
 

: Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia 
Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 
keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai 
tugas dan fungsi masing-masing. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 

 Ditetapkan di Denpasar 

 pada tanggal,      September 2016 

 DIREKTUR, 

 
 

 ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA, SP, MPH 
 NIP. 19691112199203100 
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Lampiran 1 
Keputusan Direktur Poltekkes Denpasar 
Nomor  :   ..... /......./...../2016 
Tanggal  :   September 2016 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
 

1. Standar Kinerja Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Kondisi 

2014 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pendidikan Sistem Penerimaan 
Mahasiswa Baru  

Macam/ jenis 
pendaftaran Jenis 2 2 2 2 2 2 

 
  

JumlahPeminat 
(semua prodi) Orang 3523 3178 2762 2580 2860 2760 

 
  

Rasio pendaftar dan 
yang diterima Orang 1:5 1:5 1:5 1:6 1:6 1:6 

 
  

Prosentase mahasiswa 
Prodi D3 % 100 100 100 100 100 100 

 
  

Prosentase mahasiswa 
Prodi D4 % 100 100 100 100 100 100 

 
  

Jumlah mahasiswa 
baru Orang 519 622 731 1290 1430 1380 

 
  

Jumlah mahasiswa  
Orang 1241 1501 1892 3031 3418 2566 

 
 Peserta didik per 

kelas 
Jumlah Peserta didik 
per kelas Orang 40 40 40 40 40 40 

 
  

Jumlah Program Studi 
diploma 

Frekuensi 10 10 10 11 12 13 

 
  

Jumlah Program Studi 
D3 

Frekuensi 6 6 6 7 8 8 

 
  

Jumlah Program Studi 
D4 

Frekuensi 4 4 4 4 4 5 

 
  Program Studi Profesi Frekuensi 0 0 0 1 2 2 

 

  

Persentase Prodi yang 
terakreditasi minimal 
B 

% 100 100 100 100 100 100 

 
 

Rasio Dosen  
dengan Mahasiswa Penyediaan Dosen Orang 1:10 1:12 1:17 1:20 1:18 1:20 

 
  Jumlah dosen Orang 127 124 125 126 127 128 

 
  

Jumlah dosen yang 
bergelar doctor 

Orang 0 2 3 5 6 7 

 
  

Jumlah Dosen 
bersertifikat pendidik  Orang 90,55 96,77 100 100 100 100 

 
  

Jumlah dosen Lektor 
kepala  Orang 0 0 30 40 60 80 

 

 

Rasio Instruktur 
Terhadap 
Mahasiswa  

Jumlah Rasio 
Instruktur Terhadap 
Mahasiswa 

Orang 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 

 
  

Jumlah 
teknisi/laboran 

Orang 8 8 10 12 14 16 

 
 

Jumlah Lulusan Jumlah Lulusan 
Mahsiswa 

Orang 441 348 541 544 901 1131 

 

 

Jumlah Lulusan 

Tepat Waktu Lulusan tepat waktu % 97 98 98 98 99 99 
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Kelulusan Dengan 

IPK ≥ 3 
Besarnya IPK rata-
rata lulusan  ≥3 

% 96 97 98 99 99,5 99,6 

2 
Pelayananan 
Administrasi 
Akademik  

Peninjauan Kembali 
Kurikulum  

Ketersediaan 
kurikulum per prodi 

% 100 100 100 100 100 100 

 

  

Adanya review 
Kurikulum secara 
periodik 

Frekuensi 1 2 1 1 1 1 

 
 Membuat Silabus  Ketersediaan silabus 

per prodi % 100 100 100 100 100 100 

 
 Menyediakan 

SAP/RPP  
Tersedianya SAP/RPP % 100 100 100 100 100 100 

 

 

Pencapaian Materi 
Kuliah sesuai 
dengan SAP/RPP  

Jumlah Materi Kuliah 
yang sesuai dengan 
SAP/RPP 
 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 

Kehadiran 
Mahasiswa dalam 
Perkulihan  

Jumlah rata-rata tatap 
muka per mata kuliah 

Frekuensi 16 16 16 16 16 16 

 
  Prosentase kehadiran 

mahasiswa % 75 75 75 75 75 75 

 
 

Menyediakan Bahan 
Ajar  

Tersedianya bahan 
ajar 

% 100 100 100 100 100 100 

 
 Kinerja Kemitraan Meningkatkan Jenis 

Kemitraan 
Jenis 4 4 4 4 5 5 

 
  Jumlah MOU dengan 

Institusi dalam Negeri  Naskah 52 55 58 60 62 65 

 
  Jumlah MOU dengan 

Institusi luar Negeri  Naskah - 1 2 2 4 6 

 

 

Pelayanan 
Pendidikan dengan 
Sistem Komputer  

Penyebaran informasi 
melalui website 

% 100 100 100 100 100 100 

 

 
 

Ketersediaan 
informasi melalui 
media elektronik dan 
cetak 

% 50 50 50 75 100 100 

 
  Kemudahan 

pelaksanaan (IT Base) % 50 80 80 100 100 100 

 

  
Ketersediaan 
registrasi online bagi 
mahasiswa D3 dan D4 

% 0 0 0 75 80 90 

 
  Wifi area Frekuensi 7 7 7 7 7 7 

 
  Besarnya bandwith  

(Mbps) 
Frekuensi 4 4 5 7 9 11 

 
  SIM bagi Mahasiswa % 0 0 50 60 80 100 

 
  Email bagi mahasiswa % 0 0 50 75 85 100 

 
  Tersediannya 

informasi bursa kerja  
% 75 75 75 80 90 100 

 
  Tersedianya sistem 

informasi alumni 
% 90 90 90 100 100 100 

  Melaksanakan 
Proses Belajar 
Mengajar (PBM)  

Waktu pelaksanaan 
proses belajar 
mengajar 

Jam 42 42 42 42 42 42 

   Tersedianya jadwal 
perkuliahan % 100 100 100 100 100 100 

   Tersedianya daftar 
hadir Mahasiswa dan 
dosen 

% 100 100 100 100 100 100 

   Tersedianya alat 
bantu belajar 
mengajar (ABBM) 

% 100 100 100 100 100 100 

   Tersedianya panduan 
monitoring % 0 0 0 50 75 100 
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   Tersedianya saluran 
komunikasi 
perkuliahan 

% 100 100 100 100 100 100 

   Adanya tindaklanjut 
hasil monitoring 
perkuliahan 

% 100 100 100 100 100 100 

  Melaksanakan 
Evaluasi PBM  Pelaksanaan Evaluasi Frekuensi 4 4 4 4 4 4 

   Tersediannya 
pedoman penilaian 
hasil pembelajaran 

% 100 100 100 100 100 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
penyampaian 
informasi hasil belajar  

Hari 14 14 14 14 14 14 

   Tersedianya system 
dan instrumen 
evaluasi 

% 100 100 100 100 100 100 

   Adanya system 
Reward dan 
punishment 

% 100 100 100 100 100 100 

   Kecepatan 
penyelesaian transkrip 
nilai  

Hari 30 30 14 14 14 14 

   Kecepatan 
pengumuman nilai 
ujian  

Hari 14 14 14 7 7 7 

   Ketersediaan 
informasi PKL % 100 100 100 100 100 100 

  Mengimplementasi 
Kalender Akademik 

Tersedianya pedoman 
akademik %  

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

   Penyediaan kalender 
akademik % 100 100 100 100 100 100 

   Kurikulum yang 
memuat mata kuliah 
penciri kesehatan 
pariwisata 

Frekuensi 0 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 

3 Pelayananan 
Administrasi 
Kemahasiswaan  

Beasiswa kepada 
Mahasiswa  

Rasio penerima 
beasiswa dengan 
jumlah mahasiswa  

% 1 : 10 1 : 14 1 :14 1 :14 1:15 1 : 15 

   Kecepatan dan 
ketepatan penyaluran 
beasiswa 

% 80 90 90 90 100 100 

   Jumlah mahasiwa 
penerima beasiswa 
berprestasi 

Frekuensi 90 90 90 90 90 90 

   Jumlah mahsiswa 
penerima beasiswa 
gakin 

Frekuensi 0 0 12 12 12 12 

  Kepuasaan 
Mahasiswa 
Terhadap Proses 
Pembelajaran  

Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa Terhadap 
Proses Pembelajaran 

% 90 90 90 100 100 100 

   Tersedianya pedoman 
dan prosedur kegiatan 
kemahasiswaan 

% 90 90 90 100 100 100 

   Tersedianya program 
kegiatan kemasiswaan  % 90 90 90 100 100 100 

   Tersedianya jadwal 
kegiatan 
kemahasiswaan 

% 90 90 95 95 100 100 

   Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
pelatihan 
kepemimpinan  

% - 50 100 100 100 100 

   Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
pelatihan 
kewirausahaan  

% - - - 50 50 50 

   Jumlah prestasi 
mahasiswa ditingkat 
provinsi 

Frekuensi 5 5 5 5 5 5 
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   Jumlah prestasi 
mahasiswa ditingkat 
nasional 

Frekuensi 5 5 5 5 5 5 

   Jumlah prestasi 
mahasiswa ditingkat 
internasional 

Frekuensi 0 0 0 0 0 0 

   Tersedianya data 
kemahasiswaan % 90 90 95 95 100 100 

   Tersediannya dosen 
dan tenaga 
kependidikan 
pendamping kegiatan 
kemahasiswaan 

% 90 90 90 95 95 100 

  Kepuasan 
Mahasiswa 
Terhadap Pelayanan 
Administrasi 
Akademik  

Kepuasan mahasiswa 
terhadap layanan 
administrasi  
akademik lainnya 

%  
80 

 
80 

 
80 

 
90 

 
95 

 
100 

   Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa terhadap 
pelayanan 
administrasi  
akademik yang 
dilakukan setiap akhir 
semester 

% 90 90 90 100 100 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu surat 
menyurat 
Dan proses 
administrasi akademik 
lainnya (hari) 

Hari 5 5 3 3 3 3 

   Tersedianya sarana 
administrasi 
kemahasiswaan yang 
memadai 

% 90 90 90 100 100 100 

   Tersedianya sistem 
dan instrumen 
evaluasi 

% 90 90 90 100 100 100 

   Adanya sistem 
Reward dan 
punishment 

% 80 90 90 90 100 100 

   Kepuasan layanan 
kegiatan 
kemahsiswaan  

% 70 78 80 85 90 90 

   Tersedianya panduan 
monitoring  

% 
80 80 85 95 100 100 

   Tersedianya saluran 
komunikasi kegiatan 
kemahasiswaan  

% 
80 80 85 95 100 100 

   Adanya tindaklanjut 
hasil monitoring  

% 
90 90 95 95 100 100 

  Kegiatan Wisuda  Nilai rata-rata 
TOEFEL  ≥450 % 100 100 100 100 100 100 

   
Pelaksanaan Wisuda Frekuensi 1 1 1 1 1 1 

  Sistem Penerimaan 
Ijazah  

Tenggang waktu 
penerbitan ijazah 
dengan yudisium  

Hari 15 15 10 10 7 7 

   Kecepatan 
penyelesaian 
legalisasi ijazah (hari) 

Hari 5 5 5 3 3 3 

  Penyerapan Lulusan 
di Pasar Kerja ≤ 6 
Bulan  

Tersedianya 
pembekalan  bagi 
lulusan untuk 
memasuki dunia kerja 

% 80 80 80 90 90 90 

   Adanya kegiatan yang 
menghubungkan 
lulusan dengan dunia 
kerja  

% 70 70 80 80 90 100 

   Jumlah perusahaan 
yang melaksanakan 
rekruitmen kerja 
(buah) 

Frekuensi 5 5 5 10 10 10 
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Rata-rata masa tunggu 
lulusan (< 6 bulan) % 80,5 82 84 86 88 88 

4 Penelitian Kegiatan Penelitian Penelitian dosen Frekuensi 30 32 40 45 50 55 

   Tersedianya sistem 
informasi penelitian % 50 50 50 75 80 90 

   Dana penelitian 
terhadap total dana % 100 100 100 100 100 100 

   Kecepatan dan 
Ketepatan waktu 
seleksi 

% 80 80 80 85 90 100 

   Proposal yang 
diseminarkan (per 
tahun) 

Frekuensi 30 32 40 45 50 55 

   Jumlah proposal yang 
di danai (pertahun) Frekuensi 30 32 40 45 50 55 

   Ketersediaan sistem 
pemantauan % 100 100 100 100 100 100 

   Ketepatan waktu 
pelaksanaan % 100 100 100 100 100 100 

   Jumlah  hasil 
Penelitian yang 
diseminarkan 

Frekuensi 30 32 40 45 50 55 

  Publikasi Hasil 
Penelitian 

Jumlah laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan dalam 
jurnal tidak 
terakreditasi 

Frekuensi 30 32 40 45 50 55 

   Jumlah laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan di 
jurnal terakreditasi 
nasional 

Frekuensi 0 0 0 6 6 6 

   Jumlah laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan di 
jurnal terakreditasi 
internasional 

Frekuensi 0 0 0 6 6 6 

   Jumlah laporan 
penelitian  yang 
dipublikasikan di 
forum internasional 

Frekuensi 0 0 0 6 6 6 

5 Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

Kegiatan 
Pengabdian Kepada 
Masyarakat 

Jumlah pengabdian 
masyarakat Frekuensi 47 51 55 57 59 62 

   Jumlah dosen yang 
terlibat dalam 
pengabdian 

Frekuensi 100 100 100 100 100 100 

   Rasio dosen yang 
terlibat dalam 
pengabdian dan total 
dosen  

% 100 100 100 100 100 100 

   Jumlah mahasiswa 
yang terlibat dalam 
pengabdian 

Frekuensi 235 255 285 300 300 300 

   Rasio mahasiswa  
yang terlibat dalam 
pengabdian dan total 
mahasiswa  

% 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 

   Kecepatan dan 
Ketapan waktu 
seleksi  

% 0 0 100 100 100 100 

   Proposal yang 
diseminarkan (per 
tahun)  

Frekuensi 47 51 55 60 60 60 

   Tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap 
hasil pengabdian  

% 100 100 100 100 100 100 

 
 

  Ketersediaan 
sistem 
pemantauan 

% 100 100 100 100 100 100 
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   Pengabdian 
masyarakat yang 
diseminarkan  

% 100 100 100 100 100 100 

   Jumlah laporan 
pengabdian % 100 100 100 100 100 100 

   Laporan penelitian 
yang di aplikasikan 
lewat pengabdian 
masyarakat 

% 100 100 100 100 100 100 

   Pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan di 
prosiding/ terbitan 
ilmiah 

% 100 100 100 100 100 100 

   Pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan di 
terbitan media 
massa 

% 0 0 100 100 100 100 

 

2. Standar Kinerja Pelayanan Organisasi dan Sumberdaya Manusia 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Kondisi 

2014 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Ketersediaan 
Sumberdaya 
Manusia 

Tersedianya sistem 
layanan adminitrasi 
kepegawaian  

% 80 100 100 100 100 100 

   Tersusunya pedoman 
formasi kepegawaian  % 100 100 100 100 100 100 

   Kesesuaian kualifikasi 
tenaga dengan tugas 
dan fungsi  

% 80 80 80 80 80 80 

   Kesesuaian formasi 
dengan kebutuhan  % 80 90 90 90 90 90 

   Tersedianya pedoman 
pelaksanaan 
penerimaan 
kepegawaian  

% 100 100 100 100 100 100 

   Kesesuaian 
penermiaan pegawai 
dengan rencana 
kebutuhan formasi 
kepegawaian  

% 90 90 90 90 90 90 

   Kepuasan layanan 
penerimaan pegawai  % 85 85 90 95 95 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pemrosesan, 
pengangkatan, 
kepangkatan, 
pemindahan, dan 
mutasi lainya  

% 90 90 90 90 90 90 

   Ketepatan dan 
kecepatan pemrosesan 
administrasi 
kepegawaian  

% 75 75 80 80 90 100 

  Penyediaan tenaga 
Pendidikan 

Tenaga pendidik yang 
memiliki pendidikan 
minimal S2 pada 
tahun tertentu 

% 90 95 100 100 100 100 

  Penyediaan tenaga 
kependidikan 

Tenaga kependidikan 
yang memiliki 
pendidikan minimal 
DIII pada tahun 
tertentu 

% 80 90 100 100 100 100 

   Jumlah tenaga 
administrasi Frekuensi 127 127 127 127 125 125 
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  Kegiatan Pelatihan Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi tenaga 
adminitrasi 
kepegawaian 

Frekuensi 2 2 2 2 2 2 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi tenaga 
administrasi akademik 

Frekuensi  
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi tenaga 
administrasi 
kemahasiswaan 

Frekuensi 0 0 0 1 1 1 

   Jumlah dan jenis 
pelatihanbagi 
administrasi keuangan 

Frekuensi 2 2 2 2 2 2 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi tenaga 
administrasi 
perlengkapan 

Frekuensi 5 5 6 6 7 7 

  Pemberdayaan 
Doseen sebagai 
Narasumber 

Jumlah Dosen Yang 
Menjadi Narasumber 
ke Instansi Lain 

Frekuensi 50 55 60 65 70 75 

  Kinerja Kehadiran 
Dosen 

Kehadiran Dosen 
Tetap Pada Jam Kerja 
per Semester 

% 100 100 100 100 100 100 

  Dosen Tetap 
Bersertifikat Dosen 
Profesional 

Jumlah Dosen yang 
Telah Mempunyai 
Sertifikasi Pendidik 1 
Tahun Terakhir 

Frekuensi 129 120 116 119 0 0 

  Tenaga Fungsional 
Pustakawan 

Jumlah pustakawan 
Frekuensi 7 7 8 9 10 10 

  SDM Keuangan 
Bersertifikat 
Bendahara 

Jumlah Tenaga Yang 
Telah Mempunyai 
Sertifikat Bendahara 
Satu Tahun Terakhir 

Frekuensi 12 14 17 19 21 23 

  Produktifitas 
Penyusunan Buku 
Ajar 

Jumlah Penambahan 
Penyusunan Bahan 
Ajar Oleh Dosen Per 
Tahun (modul/diktat, 
pedoman praktek) 

Judul 220 230 240 250 260 270 

  Disiplin dan 
pengembangan 
pegawai 

Kecepatan dan 
ketepatanwaktu 
pemrosesan, 
pemberhentian, 
pensiunan pegawai  

% 95 95 95 95 95 100 

 
 

  Adanya sistem 
Reward dan 
punishment  pertahun 

% 75 75 80 85 90 100 

   Tersedianya sistem 
pengembangan 
pegawai 

% 75 75 75 75 75 100 

   Terlaksanakan 
monitoring 
pelaksaaan 
penerimaan, 
mutasi,disiplin dan 
pengembangan 
pegawai pertahun  

% 80 85 90 95 97 100 

   Keterbukaan 
informasi penerimaan 
dan administrasi 
kepegawaian 

% 95 95 97 98 99 100 

   Tersedianya data dan 
informasi 
kepegawaian  
pertahun 

% 95 95 95 95 95 95 

   Tersedianya laporan 
pengelolaan pegawai  
pertahun 

% 95 95 95 95 95 95 
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3. Standar Kinerja Bidang Keuangan 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Kondisi 

2014 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Keuangan 

Penyusunan 
anggaran 

Tersedianya pedoman 
penyusunan anggaran % 100 100 100 100 100 100 

  Pelaksanaan 
anggaran 

Tersedianya pedoman 
pelaksanaan program 
dan anggaran  

% 100 100 100 100 100 100 

   Kesesuaian usul 
realisasi dengan 
rencana 

% 85 85 100 100 100 100 

   Kesesuaian usul revisi 
program dan anggaran  % 90 90 100 100 100 100 

   Jumlah anggaran yang 
diserap dari anggaran 
yang tersedia 
pertahun 

% 94 95 96 97 98 99 

   Kenaikan pendapatan 
Rupiah Murni % 25 20 15 20 15 25 

   Peningkatan 
pendapatan PNBP % 20 25 30 35 40 45 

  Tersedianya laporan  
pertanggung 
jawaban 
pelaksanaan 
program dan  
anggaran 

Laporan Keuangan 
Target dan Realisasi 
Pendapatan % 100 100 100 100 100 100 

   Laporan Realisasi 
Penyerapan Anggaran % 100 100 100 100 100 100 

   Tersedianya sistem 
pelaporan keuangan % 100 100 100 100 100 100 

   Tersedianya laporan 
keuangan  % 100 100 100 100 100 100 

  Monitoring 
pelaksanaan 
anggaran 

Terlaksana- 
nya pengawasan 
pelaksanaan anggaran   

% 90 90 100 100 100 100 

   Keterbukaan 
informasi program, 
anggarandan realisasi 

% 90 90 100 100 100 100 

 

4. Standar Kinerja Pelayanan Saran dan Prasarana 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Kondisi 

2014 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Perlengkapan 

Prasarana 
Pembelajaran 

Penyediaan ruang 
kuliah % 100 100 100 100 100 100 

   Jumlah kelas yang 
terfasilitasi ICT Frekuensi 30 30 32 34 36 40 

   Penyediaan ruang 
dosen % 100 100 100 100 100 100 

   Penyediaan ruang 
administrasi % 100 100 100 100 100 100 

  Meningkatkan 
Peralatan (ABBM) 

Penyediaan sarana 
ruangan (mebeler dan 
komputer) 

% 100 100 100 100 100 100 

  Memaksimalkan 
Pemanfaatan 
Laboratorium 

Rasio luas  lab dengan 
mahasiswa Frekuensi 1:28 1:28 1:28 1:25 1:23 1:21 

   Kecukupan alat dan 
bahan untuk setiap 
praktikum 

% 75 75 80 90 100 100 
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  Kualitas dan 
Kuantitas Peralatan 
Serta Mesin 

Tersedianya pedoman 
penyusuan kebutuhan 
sarana prasarana 

% 80 90 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan waktu 
penyusunan rencana 
kebutuhan sarana dan 
prasarana 

% 70 70 90 90 90 90 

   Kesesuaian rencana 
dengan kebutuhan % 70 80 90 90 90 90 

   Tersedianya pedoman 
administrasi 
perlengkapan 

% 80 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan pengadaan 
sarana dan prasarana  

% 70 80 90 90 90 90 

   Kesesuaian 
pengadanaan sarana 
dan prasarana dengan 
rencana kebutuhan 

% 70 80 90 90 90 90 

   Kesesuaian 
penyimpanan sarana 
prasarana  

% 70 80 90 90 90 90 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pendistribusian sarana 
dan prasarana  

% 80 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pemeliahatraan, dan 
perawatan sarana 
prasarana 

% 80 100 100 100 100 100 

   Terlaksananya 
monitring 
pendayagunaan aset  

% 70 70 100 100 100 100 

   Terlaksananya 
inventarisasi   asset % 70 70 80 90 100 100 

   Terlaksananya usul 
penghapusan aset  % 70 70 80 90 100 100 

   Tersedianya data dan 
informasi 
perlengkapan  

% 70 70 80 90 100 100 

   Tersedianya laporan 
pengelolaan 
perlengkapan  

% 70 70 80 90 100 100 

 Pelayanan 
Administrasi 
Umum 

Penyediaan sarana Tersedianya sarana 
pelayanan 
administrasi umum 
yang memadai 

% 100 100 100 100 100 100 

  Penyediaan  tenaga 
yang kompeten 

Kesesuaian 
kualifikasi tenaga 
dengan tugas dan 
fungsi 

% 85 85 90 90 90 100 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi tenaga 
administrasi umum 
(unit per tahun) 

% 70 75 80 80 80 100 

  Layanan 
persuratan/ 
kea rsipan 

Tersedianya pedoman 
persuratan/ 
kearsipan  

% 100 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan pencatatan 
dan pendistribusian 
surat masuk dan 
keluar (hari) 

% 100 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan perawatan 
dan pemeliharaan 
arsip  

% 90 95 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan penyusutan 
dan usul penghapusan 
arsip  

% 80 80 80 100 100 100 
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   Ketepatan dan 
kecepatan pelayanan 
peminjaman arsip  

% 80 80 80 100 100 100 

  Layanan 
kerumahtanggaan 

Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pelayanan 
kebersihan, kemanan, 
keindahan, 
ketertiban, dan 
kenyamanan  

% 90 95 100 100 100 100 

  Layanan 
keprotokolan 

Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pelayanan pimpinan 
dan tamu  

% 90 90 95 100 100 100 

   Tersedianya data 
penerimaan tamu  % 70 70 80 85 95 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pelayanan rapat 
dinas, upacara, 
Wisuda dan seminar  

% 100 100 100 100 100 100 

  Layanan hukum 
dan peraturan 

Tersedinya himpunan 
peraturan yang 
mendukung 
pelaksanaan 
Perguruan Tinggi  

% 50 60 75 80 90 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
penyusunan 
rancangan peraturan 

% 50 60 75 80 90 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pemberian bantuan 
hukum  

% 80 80 85 95 95 100 

  Layanan organisasi 
dan ketatalaksanaa 
n 

Tersedianya pedoman 
organisasi dan 
ketatalaksanaan 

% 80 80 85 95 95 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pengkajian usulan, 
pembentukan, 
penyempurnaan unit 
organisasi  

% 70 70 80 85 100 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
penyususnan system 
dan prosedur 

% 50 60 75 80 80 100 

  Pelaporan 
administrasi umum 

Tersedianya data dan 
informasi % 80 80 90 90 100 100 

  Kunjungan dari 
Intstansi Lain 

Frekuensi Kegiatan 
Kunjungan Instansi 
lain Ke Politeknik 
Kesehatan Kemenkes 
Denpasar 

Frekuensi 60 70 80 85 90 95 

 Pelayanan 
Administrasi 
Perpustakaan 

Buku Perpustakan Rasio bahan Pustaka 
dan mahasiswa Frekuensi 1:5 1:5 1:10 1:10 1:10 1:10 

   Jumlah jurnal on CD 
R/online Frekuensi 0 0 20 25 30 35 

   Lamanya jam Layanan 
(jam perhari) Frekuensi 9 9 9 9 9 9 

   Luas ruang 
perpustakaan  M2 200 200 200 200 400 400 

   Jumlah transaksi 
online (per bulan) Frekuensi 0 0 1000 1500 2000 2500 

   Jumlah transaksi 
online (perhari) Frekuensi 0 0 60 60 80 80 

  Jurnal yang 
Dilanggan 

Jumlah Jurnal Ilmiah 
Yang Diperoleh 
Secara Rutin Per 
Penerbitan Secara 
Langganan 

Jurnal 35 40 45 50 55 60 
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  Kunjungan Dosen 
Ke Perpustakaan 

Rata-Rata Kunjungan 
Dosen Per Tahun Ke 
Perpustakaan 

Frekuensi 470 475 480 485 490 495 

  Kunjungan 
Mahasiswa Ke 
Perpustakaan 

Rata-Rata Kunjungan 
Mahasiswa Per 
Tahun Ke 
Perpustakaan 

Frekuensi 2900 2950 3000 3050 3100 3150 
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Lampiran 2 
Keputusan Direktur Poltekkes Denpasar 
Nomor  : 
Tanggal :   ..... /......./...../2016 

 
I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar merupakan  Pendidikan tinggi yang berada dibawah  

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) 

Kementerian Kesehatan,  yang mempunyai tugas untuk menyiapkan peserta didik menjadi tenaga 

kesehatan profesional bidang kesehatan pada program Diploma III dan IV, yang terdiri dari disiplin ilmu  

Keperawatan, Kebidanan, Keperawatan gigi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, dan Analis Kesehatan. 

Dalam melaksanakan tugas Tri Dharma  Perguruan Tinggi, Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar memiliki visi  dan misi sebagai berikut : 

Visi : 

Politeknik Kesehatan Kemenkes  Denpasar yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi yang bermutu, 

profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030. 

Misi : 

1) Meningkatkan layanan pendidikan vokasional dibidang kesehatan yang berkualitas internasional 

berazaskan budaya dan kesehatan pariwisata 

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dibidang kesehatan 

3) Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada  masyarakat berbasis kearifan lokal 

4) Meningkatkan kualitas sumberdaya melalui kemitraan di dalam dan di luar negeri 

Tujuan : 

1) Menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu. 

2) Menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional. 

3) Menghasilkan tenaga kesehatan yang kompetitif. 

4) Menghasilkan tenaga kesehatan yang berbudaya dan bermartabat. 

5) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan 

berwawasan budaya dan pariwisata. 

6) Menjalin kerjasama/kemitraan di dalam dan luar negeri. 

Untuk  mencapai visi dan misinya Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar menyusun Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) dengan mengacu pada Permendikbud Republik Indonesian Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinngi, dengan lingkup: standar isi, proses, kompetensi 

lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian pendidikan.  

Daya saing perguruan tinggi tidak lepas dari derajat kesehatan operasional sehingga mampu 

menghasilkan lullusan profesional. Pencapaian organisasi yang sehat merupakan bagian terpenting suatu 

organisasi dimana kondisi sehat terukur secara finansial, suasana akademik, dan suasanakompetisi untuk 

memperoleh peluang masa depan. 

Suatu organisasi dinyatakan bermutu apabila telah memiliki standar minimal nasional pendidikan, 

atau telah melampaui standar minimal tersebut, sehingga perguruan tinggi tersebut dinyatakan  telah 

melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (continuous quality improvement). 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Poltekkes Denpasar 14 



Kondisi saat ini Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar telah menerapkan 16 komponen standar 

nasional pendidikan serta dalam penyelenggaraan pendidikan mengacu kepada Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesian No. HK.03.2.4.1.444.1 tentang Petunjuik Teknis Penyelenggaraan 

Pendidikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Penyusunan SPM didasarkan atas 

persyaratan-persyaratan dan target waktu penyelesaian layanan, sehingga peserta didik mendapatkan 

pelayanan sesuai peraturan perundangan. 

Dalam Keputusan Menpan No.Kep/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 

Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dijelaskan bahwa setiap unit pelayanan instansi 

pemerintah wajib menyusun standar pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas kewenangannya dan 

dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Dalam hal ini, 

SPM yang dimaksud adalah standar pelayanan dibidang pendidikan, khususnya pendidikan kesehatan. 

Berdasarkan uraian diatas, terangkum bahwa tujuan penyusunan SPM pada penyelenggaraan 

pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar adalah sebagai pedoman dalam penyelengaraan 

layanan pendidikan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima layanan 

pendidikan, sebagai alat  monitoring dan peningkatan kinerja, untuk menentukan alokasi anggaran, 

menjamin akuntabilitas, transparansi, standarisasi penyelenggaraan pendidikan, serta terciptanya 

partisipasi masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan. 

Sebagai suatu metode bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, maka SPM ini sebagai acuan 

bagi seluruh unit kerja yang berada di Jurusan termasuk  program studinya untuk melakukan monitoring 

kerja dan mencari cara melakukan perbaikan berkelanjutan, mulai dari kegiatan penerimaan mahasiswa 

baru sampai menghasilkan lulusan. Setiap personal harus berorientasi pada budaya kerja yang 

berkualitas, dengan penuh tanggung jawab melaksanakan pekerjaan dengan cermat, cepat, dan tepat 

waktu, sehingga adanya jaminan terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan. 

 

B. Dasar Hukum   

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar adalah : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3495) 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga 

Negaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 4286). 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaga Negaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

republik Indonesia Nomor 4301). 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negaran Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4335). 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor  115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859). 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1192/Menkes/PER/X/2004 Tentang 

Pendirian Diploma Bidang Kesehatan. 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585). 

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI  Nomor  1295/Menkes/PER/XII/2007 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Departemen Kesehatan RI. 

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007  Tanggal 2 Agustus 2007 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan. 

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

12. Keputusan Menpan No.Kep/26/M/PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan 

Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.03.2.4.1.444.1 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelengaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan Departemen Kesehatan RI,13 Pebruari 2004 

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

 

C. Daftar Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam SPM Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

adalah sebagai berikut : 

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang 

jenis mutu dan pelayanan dasar pada institusi pendidikan yang merupakan urusan 

wajib Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang berhak diperoleh setiap 

komponen pendidikan secara minimal. 

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada 

jenjang pendidikan tinggi di perguruan  tinggi  di  seluruh  wilayah  hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

3. Pendidikan Program Diploma Bidang Kesehatan adalah Pendidikan Tinggi  di 

lingkungan institusi Pendidikan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia 

4. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan  yang 

selanjutnya disingkat Badan PPSDM Kesehatan adalah Lembaga di lingkungan 

Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan pengembangan dan 

pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan 

5. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan selanjutnya disingkat Pusdiknakes adalah salah 

satu pusat di bawah Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi dan pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan. 

6. Politeknik Kesehatan yang selanjutnya disingkat Politeknik Kesehatan adalah unit 

pelaksana teknis pendidikan di lingkungan Kemenkes yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan. 
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7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, konselor, 

instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang merupakan tenaga 

professional dengan tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pada perguruan 

tinggi. 

8. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh 

seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang 

relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.  

10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan program studi 

11. Struktur kurikulum adalah merupakan pola dan susunan komposisi Mata Kuliah 

Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan 

(MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya 

(MPB), Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) dalam kurikulum pada 

program studi. 

12. Proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar 

13. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 

pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 

14. Tahun Akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri dari 2 

semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. 

15. Komponen Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah unsur-unsur yang harus 

terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar kompetensi 

lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen dan tenaga 

kependidikan, standar pengelolaan pembelajaran serta standar  pembiayaan 

pembelajaran 

16. Komponen Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah unsur-unsur yang harus 

terpenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan yang mencakup standar pelayanan 

perspektif pemangku kepentingan, manajemen, administrasi dan keuangan, proses 

pendidikan dan pengembangan, serta etos dan budaya kerja. 

17. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif yang digunakan untuk 

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM. 

18. Pelayanan dasar di institusi pendidikan adalah jenis pelayanan publik yang mendasar 

dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan komponen pendidikan dalam proses 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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19. Batas waktu pencapaian SPM adalah periode yang ditentukan dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan untuk mencapai indikator-indikator SPM. 

20. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam 

rumusan capaian pembelajaran lulusan 

21. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan 

dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi 

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada 

jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

22. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan. 

23. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan 

kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 

24. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolah raga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pemblajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komnikasi. 

25. Standar pengelolaan pembelajaran adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai efisiensi 

dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. 

26. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan 

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan 

capaian pembelajaran lulusan 

27. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. 

28. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian 

pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

29. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat  adalah kriteria minimal tentang 

hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

30. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah 

kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan 

kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja 

sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

31. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 

mencakup program  diploma, program sarjana, program magister, program doktor,  
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program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi 

berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 

32. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi. 

33. Program Studi adalah kesatuan kegiatan  pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 

pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. 

34. Pembelajaran     adalah     proses     interaksi   mahasiswa dengan dosen dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. 

35. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan  teknologi 

36. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan  bangsa 

37. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu 

kegiatan belajar yang di  bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam 

proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu 

program studi. 

38. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

39. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, 

pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi 

40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan tinggi 

 

D. Pengukuran Indikator Standar Pelayanan Minimal 
1. Indikator Standar Kinerja Layanan 

I. Pendidikan 

a. Sistem Penerimaan Mahasiswa baru 

Sistem penerimaan mahasiswa baru adalah jenis sistem yang digunakan dalam penerimaan 

mahasiswa baru setiap tahun. Indikator ini menunjukkan bahwa jenis penerimaan 

mahasiswa baru tidak hanya satu jenis (dengan Ujian Tulis ) tetapi juga melalui Penelusuran 

Minat dan Prestasi (PMDP).  

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

1) Macam/Jenis Pendaftaran 

Jenis sistem yang digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes 

Denpasar setiap tahun yaitu Ujian Tulis dan Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP). 
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Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jenis Pendaftaran Penerimaan Mahasiswa baru, melalui Penelusuran Minat dan 

Prestasi (PMDP) dan Uji Tulis”. 

2) Jumlah Peminat (semua prodi) 

Jumlah Peminat yang mendaftar di Poltekkes Kemenkes Denpasar setiap tahunnya 

pada semua prodi yang tersedia. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah peminat mahasiswa baru yang mendaftar di Poltekkes Denpasar untuk 

semua prodi mengalami peningkatan.” 

3) Rasio Pendaftar dan Yang Diterima 

Rasio jumlah yang diterima dan jumlah pendaftar adalah jumlah yang diterima 

dibandingkan dengan jumlah yang mendaftar. Indikator ini diarahkan untuk 

mengukur animo/minat calon mahasiswa yang mendaftar di Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar berdasarkan syarat yang telah ditentukan.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

     Jumlah yang diterima 

  Jumlah yang mendaftar 

4) Persentase Mahasiswa Prodi D3 

Persentase mahasiswa yang terdapat di prodi D3 dalam setiap tahun. Indikator ini 

diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa 

prodi D3 sehingga dalam setiap tahunnya kebutuhan mahasiswa Prodi D3 Poltekkes 

Denpasar terpenuhi. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Persentase Jumlah Mahasiswa Prodi D3 pada masing-masing jurusan terpenuhi” 

5) Persentase Mahasiswa Prodi D4 

Persentase mahasiswa yang terdapat di prodi D4 dalam setiap tahun. Indikator ini 

diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa 

prodi D4 sehingga dalam setiap tahunnya kebutuhan mahasiswa Prodi D4 Poltekkes 

Kemenkes Denpasar terpenuhi. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Persentase Jumlah Mahasiswa Prodi D4 pada masing-masing jurusan terpenuhi” 

6) Jumlah Mahasiswa Baru 

Jumlah Mahasiswa Baru yang diterima Poltekkes Kemenkes Denpasar setiap tahun. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah mahasiswa baru Poltekkes Denpasar yang diterima setiap tahunnya 

mengalami peningkatan” 

7) Jumlah Mahasiswa 

Jumlah Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar setiap tahun. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah mahasiswa Poltekkes Denpasar setiap tahunnya” 
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b. Peserta Didik Per kelas 

Peserta didik perkelas adalah peserta didik yang ada dalam satu kelas setiap prodi yang ada 

di Poltekkes Denpasar. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

1) Jumlah Peserta Didik Per Kelas 

Jumlah peserta didik perkelas adalah jumlah maksimal peserta didik dalam satu kelas 

sesuai dengan standar pendidikan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah mahasiswa peserta yang didik pada masing-masing prodi Jurusan di 

Poltekkes Denpasar setiap tahunnya mengalami peningkatan” 

2) Jumlah Program Studi Diploma 

Jumlah Program Studi Diploma yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah program studi pada Poltekkes Denpasar, setiap tahunnya merencanakan 

penambahan program studi baru” 

3) Jumlah Program Studi D3 

Jumlah Program Studi Diploma Tiga (D3) yang tersedia di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah program studi D3 pada Poltekkes Denpasar, setiap tahunnya merencanakan 

penambahan program studi baru” 

4) Jumlah Program Studi D4 

Jumlah Program Studi Diploma Empat (D4) yang tersedia di Poltekkes Kemenkes 

Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah program studi D4 pada Poltekkes Denpasar, setiap tahunnya merencanakan 

penambahan program studi baru” 

5) Program Studi Profesi 

Jumlah Program Studi Profesi yang tersedia di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Penambahan program studi profesi pada Poltekkes Denpasar” 

6) Persentase Prodi yang Terakreditasi minimal B 

Persentase Semua Prodi Poltekkes Kemenkes Denpasar yang terakreditasi minimal B. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

              Jumlah Prodi yang Terakreditasi B 
                                     X 100% 

         Jumlah Seluruh Prodi di Poltekkes Kemenkes Denpasar 

c. Rasio Dosen dengan Mahasiswa 

Rasio dosen dan mahasiswa adalah perbandingan jumlah dosen tetap dengan mahasiswa. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Poltekkes Denpasar 21 



1) Rasio Penyediaan Dosen dengan Mahasiswa 

Perbandingan jumlah dosen tetap dengan mahasiswa, indikator ini diarahkan untuk 

mengukur keberhasilan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam memberikan 

pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa dilihat dari sudut kuantitas dosen 

yang paling efektif dalam mengajar.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

       Jumlah tenaga dosen tetap pada tahun tertentu 

       Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama 

2) Jumlah Dosen 

Jumlah dosen tetap yang mengajar di Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

”Jumlah tenaga dosen tetap yang mengajar pada Poltekkes Denpasar tercukupi 

setiap tahunnya” 

3) Jumlah Dosen yang Bergelar Doktor 

Jumlah dosen tetap yang mengajar di Poltekkes Kemenkes Denpasar yang bergelar 

Doktor. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

”Jumlah tenaga dosen tetap bergelar Doktor yang mengajar pada Poltekkes 

Denpasar tercukupi setiap tahunnya” 

4) Persentase Dosen yang Bersertifikat Pendidik 

Persentase Jumlah Dosen Poltekkes Denpasar yang memiliki sertifikat pendidik, 

ditargetkan untuk semua dosen Poltekkes Denpasar sudah bersertifikat pendidik. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

” Persentase Jumlah Dosen Poltekkes Denpasar sudah memiliki sertifikat pendidik 

setiap tahunnya” 

5) Jumlah Dosen Lektor Kepala 

Jumlah Dosen Poltekkes Kemenkes Denpasar yang memiliki Jabatan sebagai Lektor 

Kepala. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

”Jumlah Dosen Poltekkes Denpasar yang memiliki jabatan sebagai Lektor Kepala 

setiap tahunnya” 

d. Rasio Instruktur Terhadap Mahasiswa 

Rasio instruktur dan mahasiswa adalah perbandingan antara jumlah instruktur (laboran, 

instruktur klinik, instruktur lapangan) dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti program 

praktikum tersebut dalam tahun tertentu. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

1) Jumlah Rasio Instruktur Terhadap Mahasiswa 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar dalam memberikan pelayanan akademik berkualitas kepada mahasiswa 

dilihat dari sudut efektivitas pembelajaran praktik.  
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Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah tenaga instruktur pada tahun tertentu 
        

  Jumlah mahasiswa yang belajar praktik pada tahun yang sama 

2) Jumlah Teknisi / Laboran 

Teknisi / laboran merupakan Pelaksana Teknis yang bertanggung jawab menyediakan 

fasilitas laboratorium untuk kegiatan pendidikan  khususnya praktik. Indikator ini 

diarahkan untuk memenuhi kebutuhan praktik di laboratorium, sehingga efisiensi dan 

efektifitas waktu dalam praktek mahasiswa di labiratorium dapat terlaksana. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah tenaga teknisi/laboran pada tahun tertentu 
        

Jumlah mahasiswa yang belajar praktik pada tahun yang sama 

e. Jumlah Lulusan 

Jumlah Lulusan adalah jumlah mahasiswa Poltekkes Denpasar yang lulus dalam waktu satu 

tahun, indikator ini digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana Poltekkes Denpasar dalam 

meluluskan mahasiswanya. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Jumlah lulusan mahasiswa Poltekkes Denpasar mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

mahasiswa yang diterima dan mahasiswa yang lulus sama” 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah Lulusan Mahasiswa Poltekkes Denpasar pada tahun tertentu” 

f. Jumlah Lulusan Tepat Waktu 

Lulusan Tepat Waktu adalah persentase mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi 

minimal yang dipersyaratkan pada berbagai bidang studi. Indikator ini diarahkan untuk 

mengukur besarnya kelulusan mahasiswa dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

berdasarkan ketentuan akademik dan tahun akademik. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Prosentase lulusan mahasiswa Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah mahasiswa yang lulus dalam jangka waktu studi minimal yang  
dipersyaratkan dalam 1 tahun 

                    x 100% 
Jumlah mahasiswa pada angkatan yang sama 

g. Kelulusan Dengan IPK ≥ 3 

Besarnya IPK Rata-rata Lulusan ≥ 3 adalah Mahasiswa dengan IP semester lebih besar atau 

sama dengan 3,0 adalah persentase mahasiswa dengan Indek Prestasi semester minimal 

3,0.Indik ator ini diarahkan untuk mengukur PBM yang berkualitas dilihat dari sudut Indeks 

Prestasi Semester (IP Semester) yang berhasil dicapai oleh mahasiswa.  

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Prosentase lulusan mahasiswa Poltekkes Denpasar dengan IPK ≥ 3 telah mencapai 

100%” 
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Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah mahasiswa dengan  IPSemester ≥ 3,0  pada tahun tertentu 
                              x 100% 

Jumlahseluruh mahasiswa pada tahun yang sama 

II. Pelayanan Administrasi Akademik 

a. Peninjauan Kembali Kurikulum 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh 

suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan 

diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Setiap tahunnya 

perlu adanya peninjauan ulang kurikulum, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan apakah 

kurikulum tersebut masih layak untuk dijadikan acuan apakah perlu untuk diperbaharui 

ataukah harus sudah diganti. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

1) Ketersediaan Kurikulum Per Prodi 

Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang 

yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang 

saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebab kalau satu 

komponen saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dikarenakan 

fungsi kurikulum yang sangat penting sehingga untuk masing-masing prodi harus 

sudah memiliki kurikulum, indikator ini adalah merupakan prosentase ketersediaan 

kurikulum pada masing-masing prodi yang ada di Jurusan dalam lingkungan 

Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan kurikulum pada prodi Poltekkes Denpasar telah mencapai 

100% pada setiap tahunnya” 

2) Adanya Review Kurikulum Secara Periodik 

Review kurikulum adalah persentase kurikulum yang dikaji ulang dalam 4 tahun 

terakhir. Kurikulum yang dimaksud meliputi 6 (enam) kurikulum Prodi D-III dan 10 

kurikulum Prodi D-IV. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan 

akademik dalam menyelenggarakan proses pendidikan berkualitas dilihat dari sudut 

pandang kurikulum yang disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan 

IPTEK Bidang kesehatan, masyarakat dan kebutuhan stake holder.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah kurikulum yang telah direview dalam 4 tahun terakhir  
                                                                                                   x 100% 

        Jumlah kurikulum yang berlaku dalam 4 tahun terakhir 

b. Membuat Silabus 

Ketersediaan Silabus per Prodi adalah persentase tersedianya silabus dalam 1 tahun tertentu. 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam menyelenggarakan proses 
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pendidikan yang berkualitas dilihat dari sudut tersedianya silabus yang disesuaikan dengan 

perkembangan kurikulum pada seluruh jurusan.  

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Prosentase ketersediaan siabus pada masing-masing prodi di Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100% setiap tahunnya” 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah Mata Kuliah yang memiliki silabus  dalam satu  tahun  
                                    x 100% 

Jumlah seluruh mata kuliah dalam tahun yang sama 

c. Menyediakan SAP/RPP 

Tersedianya SAP/RPP adalah persentase Mata Kuliah yang memiliki SAP/RPP lengkap 

(100%) pada tahun tertentu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam 

menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dilihat dari sisi terpenuhinya SAP/ 

RPP (tatap muka) yang disesuaikan dengan silabus masing-masing jurusan.  

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Prosentase ketersediaan SAP/RPP pada masing-masing prodi di Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100% setiap tahunnya” 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah mata kuliah yang memiliki SAP/RPP lengkap pada tahun tertentu 
                                             x  100% 

Jumlah seluruh mata kuliah pada tahun yang sama 

d. Pencapaian Materi Kuliah Sesuai dengan SAP/RPP 

Jumlah Materi Kuliah yang sesuai dengan SAP/RPP adalah persentase mata kuliah yang 

pencapaian materi kuliahnya 100% sesuai dengan RPP/SAP. Indikator ini diarahkan untuk 

mengukur keberhasilan Politeknik Kesehatan  Denpasar dalam upaya menghasilkan lulusan 

yang berkualitas dilihat dari sudut pencapaian materi kuliah yang sesuai dengan RPP dalam 

semester tertentu.  

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Prosentase pencapaian materi kuliah sesuai dengan SAP/RPP pada masing-masing prodi 

di Poltekkes Denpasar telah mencapai 100% setiap tahunnya” 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah mata kuliah yang pencapaian materinya 100% dari GBPP  
dan SAP pada semester tertentu  

                                                             x 100% 
Jumlah mata kuliah  pada semester yang sama 

e. Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan 

Penghargaan terhadap kegiatan akademik mahasiwa tersebut dinyatakan dalam satuan kredit 

semester (sks). Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pen-

didikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) dan menggunakan satuan waktu 

semester dalam satu tahun akademik, yang terdiri atas 2 semester biasa dan semester 

pendek.  Kegiatan belajar yang dihargai 1 sks terdiri atas kegiatan perkuliahan terjadwal per 

minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 4 jam kerja lapangan; yang masing-masing diiringi 

oleh sekitar 1-2 jam tugas terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 
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1) Jumlah Rata-rata Tatap Muka per Mata Kuliah 

Semester biasa adalah satuan waktu kegiatan selama 18 minggu efektif, yang terdiri 

atas 16 minggu kegiatan perkuliahan terjadwal, berikut kegiatan iringannya, yaitu 1 

minggu tenang dan 1 minggu untuk ujian akhir semester. Indikator ini diperlukan 

untuk mengukur frekuensi tatap muka mahasiswa Poltekkes Denpasar dengan dengan 

dosen per mata kuliah dengan jumlah minimal setiap tatap muka adalah 16 kali. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Frekuensi jumlah tatap muka antara mahasiswa untuk setiap mata kuliah nya, 

dengan frekuensi minimal tatap muka adalah 16 kali” 

2) Prosentase Kehadiran Mahasiswa 

Kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran adalah persentase mahasiswa yang 

hadir dalam proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu. Indikator ini diarahkan 

untuk mengukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan proses pembelajaran dari 

aspek kehadiran mahasiswa yang sesuai standar per semester.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah mahasiswa yang hadir dalam PBM pada mata kuliah   tertentu 
                                       x 100% 

   Jumlah kehadiran mahasiswa seharusnya pada semester yang sama 

f. Menyediakan Bahan Ajar 

Tersedianya Bahan Ajar adalah persentase mata kuliah yang dilengkapi dengan bahan ajar 

dalam bentuk buku, diktat, modul, pedoman praktik. Indikator ini diarahkan untuk 

mengukur pemenuhan sumber belajar dalam mendukung peningkatan kualitas layanan.  

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

“Prosentase ketersedian bahan ajar pada masing-masing prodi di Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100%” 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah mata kuliah yang dilengkapi bahan ajar  dalam bentuk buku, diktat, modul, 
pedoman praktik pada tahun tertentu 

                                  x 100% 
Jumlah mata kuliah pada tahun yang sama 

g. Kinerja Kemitraan 

Sebagai suatu strategi pengembangan Poltekkes Denpasar kemitraan telah terbukti berhasil 

diterapkan, kemitraan umumnya dilakukan melalui pola sub kontrak yang memberikan 

peran kepada Poltekkes Denpasar. Demi kemajuan suatu kinerja kemitraan maka Poltekkes 

Denpasar mengembangan kinerja dengan kemitraan dengan harapan perkembangan 

Poltekkes Denpasar ke depannya semakin pesat 

Indikator Keberhasilan Kinerja : 

1) Meningkatkan Jenis Kemitraan  

Meningkatnya jenis kerjasama Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dengan 

pihak lain. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar dalam membangun networking atau jaringan kerja sama dengan 

pihak ketiga. Indikator yang ditetapkan adalah jenis kerjasamanya atas dasar fungsi 

dan kepentingan dari kerjasama tersebut.  
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Pengukuran realisasi kinerja : 

“Tolak ukur yang digunakan adalah jumlah kumulatif jenis kerjasama dengan pihak 

lain, meliputi: (1) kerjasama dengan institusi pelayanan kesehatan dan industri 

dalam PBM praktik; (2) kerjasama dengan pemerintah daerah dalam 

penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan bagi putra daerah; (3) kerjasama 

dengan stake holder dalam pemasaran lulusan; (4) kerjasama dengan institusi 

pendidikan kesehatan lain dalam pemberdayaan dosen dan sarana prasarana 

pendidikan; (5) kerjasama dengan institusi lain dalam pemberdayaan sumber daya 

pendidikan; dan (6) kerjasama dengan Organisasi profesi dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyelenggaraan uji kompetensi profesi dan lain-

lain.” 

2) Jumlah MOU dengan Institusi Dalam Negeri 

MoU  adalah memorandum of understanding, MoU dalam bahasa Indonesia sering 

kita kenal sebagai Nota Kesepahaman. MoU atau memorandum of understanding atau 

nota kesepahaman adalah merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan 

dua belah pihak atau lebih. Mou dengan institusi dalam negeri yang dimaksud disini 

adalah jumlah dokumen persetujuan yang dilakukan Poltekkes Denpasar dengan 

institusi yang ada di dalam negeri. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“meningkatnya jumlah MOU Poltekkes Denpasar dengan Institusi dalam negeri” 

3) Jumlah MOU dengan Institusi Luar Negeri 

MoU  adalah memorandum of understanding, MoU dalam bahasa Indonesia sering 

kita kenal sebagai Nota Kesepahaman. MoU atau memorandum of understanding atau 

nota kesepahaman adalah merupakan dokumen legal yang menyatakan persetujuan 

dua belah pihak atau lebih. Mou dengan institusi luar negeri yang dimaksud disini 

adalah jumlah dokumen persetujuan yang dilakukan Poltekkes Denpasar dengan 

institusi yang ada di luar negeri. Dengan adanya kerjasama ini maka poltekkes 

denpasar dapat mengembangkan sayapnya hingga ke luar negeri. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Meningkatnya jumlah MOU Poltekkes Denpasar dengan Institusi luar negeri” 

h. Pelayanan Pendidikan dengan Sistim Komputer 

Pelayanan pendidikan dengan Komputer adalah jumlah jenis layanan dokumen administrasi 

pendidikan berbasis IT yang meliputi sipenmaru, KRS, KHS,  transkrip dan ijazah. Indikator 

ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dalam mengembangkan layanan administrasi  

akademik yang menggunakan sistem komputerisasi. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Penyebaran Informasi melaui Website 

Perkembangan teknologi informasi terasa sangat pesat terutama di kalangan instansi 

pemerintahan. Keuntungan nyata dari teknologi ini adalah membantu meningkatkan 

efisiensi dan kualitas kerja. Di sisi lain kemajuan teknologi informasi ini berdampak 

terhadap penyebaran informasi di masyarakat menyangkut masalah informasi agar 

cepat tercapai. Untuk saat ini Poltekkes Denpasar menyebarkan segala informasi 
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terupload melalui website Poltekkes Denpasar www.poltekkes-denpasar.ac.id, 

sehingga masyarakat luas dapat mengakses informasi apa saja mengenai Poltekkes 

Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase pencapaian penyebaran informasi melalui website telah mencapai 100% 

setiap tahunnya” 

2) Ketersediaan Informasi Melalui Media Elektronik dan Cetak 

Pentingnya informasi yang diberikan oleh Poltekkes Denpasar agar mudah 

disampaikan kepada masyarakat luas, untuk itu Poltekkes Denpasar saat ini 

menyampaikan informasi melalui dua cara. Untuk cara pertama adalah melalui media 

elektronik yaitu website Poltekkes Denpasar maupun berkerjasama dengan media 

elektronik setempat, dan untuk media cetak Poltekkes Denpasar berkerja sama dengan 

media cetak setempat yang nantinya dipublikasikan melaui koran, majalah, maupun 

selebaran lainnya. Untuk yang paling krusial yang sering Poltekkes Denpasar 

manfaatkan adalah pada saat penyampaian informasi penerimaan mahasiswa baru. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase pencapaian ketersediaan informasi melalui media elektronik dan media 

cetak  telah mencapai 100% setiap tahunnya” 

3) Kemudahan Pelaksanaan (IT Base) 

Sistem Informasi Berbasis Komputer merupakan suatu sistem pengolah data menjadi 

sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunakan untuk suatu alat bantu 

pengambilan keputusan. Sistem Informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa 

komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem pembangkit informasi. 

Dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan mampu 

menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan akurat sesuai dengan 

manajemen yang membutuhkannya. Secara teori, penerapan sebuah Sistem Informasi 

memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada 

prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan 

dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, 

dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer-based atau 

pengolahan informasi yang berbasis pada komputer. Untuk Poltekkes Denpasar 

mencoba untuk memudahkan segala proses penyampaian informasi melalui 

Komputer, sehingga semua pegawai Poltekkes Denpasar dapat mengakses. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase pencapaian kemudahan pelaksanaan IT base Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100% setiap tahunnya” 

4) Ketersediaan Registrasi Online bagi Mahasiswa D3 dan D4 

Latar belakang dibangunnya Sistem Informasi Akademik ( SIAK ) adalah banyaknya 

permasalahan yang muncul di dalam Poltekkes Denpasar terutama dalam hal 

Pembinaan Akademik. Sistem Informasi Akademik ini dirancang berdasar kebutuhan 

atau permintaan kemudahan dalam akses mahasiswa perihal akademik. Manfaat yang 

didapat dari pemanfaatan sistem ini adalah Proses Pendataan / Administrasi 
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Akademik lebih efektif, Penyusunan Jadwal Kuliah lebih mudah, Pembinaan terhadap 

mahasiswa dipantau langsung melelui system, Informasi dapat dengan cepat 

tersampaikan, Proses Pembuatan Laporan Akademik Lebih mudah dan Nyaman, 

Memudahkan dalam Pengolahan nilai / Hasil Studi, dan Transkip nilai / Kartu hasil 

studi dapat dengan mudah dicetak. Dengan sistim ini maka mahasiswa Poltekkes 

Denpasar lebih mudah di dalam melakukan registrrasi online, dan dapat diakses 

dimana saja. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan registrasi online bagi mahasiswa D3 dan D4 Poltekkes 

Denpasar telah mencapai 100% setiap tahunnya” 

5) Wifi Area 

Keperluan akses internet saat ini menjadi kebutuhan wajib untuk menunjang cepat 

tersampaikannya informasi. Untuk Poltekkes Denpasar sedang mengembangkan akses 

Wifi Area yang menyeluruh agar mahasiswa dan seluruh pegawai dapat dengan 

mudah mengakses internet pada area Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Tersedianya Wifi pada di Direkorat dan semua Jurusan di lingkungan Poltekkes 

Denpasar” 

6) Besarnya Bandwith (Mbps) 

Selain wifi area yang sudah menyeluruh dan akses dapat didapat dimana saja, 

besarnya banwith juga harus diperhatikan. Banwith ini adalah untuk kecepatan akses 

internet, sehingga kecepatan internet tidak lemot. Dengan cepatnya akses internet ini 

maka pengaruhnya akan sangat besar, cepat terselesaikannya pekerjaan dengan yang 

memerlukan akses internet berupa aplikasi online. Dan informasi yang dicari 

mahasiswa dapat dengan segera di akses. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Besarnya Bandwith Internet pada Poltekkes Denpasar sehingga akses internet 

cepat” 

7) SIM bagi Mahasiswa 

Sistem informasi manjemen ini dikembangkan oleh Poltekkes Denpasar dimulai pada 

tahun 2015, dengan tujuan untuk untuk mengembangkan tata kelola yang baik dan 

manajemen yang efektif, serta akuntabilitas sehingga Poltekkes Denpasar akan siap 

memasuki kompetisi global, mempersiapkan mahasiswa Poltekkes Denpasar dalam 

menghadapi persaingan global dalam dunia kerja dan mampu bersaing dengn 

Poltekkes lain. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100% setiap tahunnya” 

8) Email bagi Mahasiswa 

Untuk saat ini penyampaian informasi elektronik sangatlah menunjang dalam 

penyampaian informasi secara cepat dan menyeluruh. Salah satu media yang 

digunakan adalah melalui Email. Pentingnya setiap mahasiswa memiliki email adalah 
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kemudahan akses pemberian informasi serta dengan mudahnya informasi didapat dari 

mahasiswa. Dengan begitu maka Poltekkes Denpasar dapat dengan mudah 

mendapatkan akses pendataan mahasiswa baik mahasiswa yang masih aktif maupun 

yang sudah menjadi alumni. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan Email Mahasiswa Poltekkes Denpasar telah mencapai 

100% setiap tahunnya” 

9) Tersedianya Informasi Bursa Kerja 

Poltekkes Denpasar selain meluluskan mahasiswanya setiap tahun juga 

memperhatikan mahasiswanya setelah lulus dari Poltekkes Denpasar dapat 

mendapatkan pekerjaan dimna. Poltekkes Denpasar mencoba untuk selalu 

memonitoring setiap lulusannya melalui sistem tracer study sehingga dapat 

mandapatkan data berapa serapan lulusan mahasiswa Poltekkes Denpasar pada dunia 

kerja. Poltekkes Denpasar menyediakan informasi bursa kerja yang disampaikan 

melalui website, sehingga alumni mahasiswa Poltekkes Denpasar mendapatkan 

informasi lapangan perkerjaan yang disediakan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan Informasi Bursa Kerja di Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100% setiap tahunnya” 

10) Tersedianya Sistem Informasi Alumni 

Poltekkes Denpasar merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki 

kewajiban untuk menyediakan media komunikasi untuk memperkenalkan mahasiswa 

dengan para lulusannya (alumni). Maka dari itu dibutuhkan suatu wadah atau media 

yang menyediakan informasi yang mampu memberikan informasi yang sangat 

dibutuhkan oleh para mahasiswa dan lulusannya, seperti tentang informasi data 

alumni ataupun informasi tentang karir para lulusannya. Akses ini memudahkan 

komunikasi antara mahasiswa Poltekkes Denpasar dan Alumni Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan sistem informasi alumni di Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100% setiap tahunnya” 

i. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) 

Pelaksanaan proses belajar mengajar adalah frekuensi pelaksanaan  proses belajar mengajar 

persemester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur intensitas proses belajar mengajar 

menuju PBM yang semakin berkualitas. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Waktu Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar 

Penyelenggaraan program pendidikan dari awal hingga akhir dibagi dalam kegiatan 

semesteran sehingga tiap awal semester mahasiswa harus merencanakan kegiatan 

belajar apa yang akan ditempuhnya pada semester itu. Satu semester setara dengan 

belajar sekitar 16 minggu kerja dengan diikuti evaluasi pada akhir semester. Satu 

tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester reguler yaitu semester ganjil dan 

semestar genap. Beban studi semester yang harus diselesaikan adalah minimal 110 
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SKS dan maksimal 120 SKS dalam jangka waktu 10 semester. Harga satu satuan SKS 

kegiatan kuliah ditetapkan setara dengan beban studi tiap minggu selama satu 

semester. Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar pada Poltekkes Denpasar 

berjumlah 42 jam selama satu tahun. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Waktu pelaksanaan proses belajar mengajar pada Poltekkes Denpasar berjulah 42 

jam selama kurun waktu 1 tahun” 

2) Tersedianya Jadwal Perkuliahan 

Salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran adalah Jadwal 

Perkuliahan. Jadwal Perkuliahan adalah daftar yang memuat atau berisi nama mata 

kuliah, dosen pengampu mata kuliah, waktu, ruang perkuliahan dan lain sebagainya. 

Jadwal Perkuliahan harus sudah tersedia sebelum kegiatan pelaksanaan perkuliahan 

dilaksanakan. Membangun Jadwal Perkuliahan untuk suatu program studi yang besar 

memang merupakan suatu pekerjaan yang kompleks, sehingga dalam pelaksanaanya 

sering terjadi tabrakan jam, ruang, dosen mempunyai jadwal yang sama untuk mata 

kuliah yang berbeda, mahasiswa mengikuti perkuliahan pada waktu yang sama pada 

mata kuliah yang berbeda dan lain sebagainya. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya jadwal perkuliahan pada Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100%” 

3) Tersedianya Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen 

Daftar Hadir yang dilakukan oleh mahasiswa di absen langsung oleh dosen yang 

mangajar perkuliahan, sedangkan daftar kehadiran dosen dilakukan di ruang admin 

masing-masing jurusan. Indikator ini dilakukan sebagai tolak ukur jumlah kehadiran 

dosen dan mahasiswa dalam satu tahun masa kuliah. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya daftar hadir mahasiswa dan dosen pada masing-masing 

Jurusan di lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

4) Tersedianya Alat Bantu Belajar Mengajar (ABBM) 

Alat bantu belajar mengajar (ABBM) digunakan dalam rangka upaya peningkatan 

atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar-mengajar. Oleh karena itu harus 

diperhatikan prinsip-prinsip penggunaanya. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua 

unsur yang sangat penting adalah metode mengajar dan alat bantu belajar 

mengajar. Dengan tersedianya alat bantu belajar mengajar maka dapat menunjang 

prestasi mahasiswa dalam hal akademik tentunya. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya alat bantu belajar mengajar pada masing-masing Jurusan di 

lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

5) Terdianya Panduan Monitoring 

Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan 

kekuatan suatu berjalananya kegiatan. Oleh karena itu dengan melihat besarnya 

kepentingan monitoring perlu adanya satu panduan yang menjadi acuan bagi semua. 
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Dengan adanya panduan ini diharapkan tujuan dan hasil pelaksanaan kegiatan 

monitoring dapat dicapai dengan baik. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya panduan monitoring pada masing-masing Jurusan di 

lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

6) Tersedianya Saluran Komunikasi Perkuliahan 

Media penyaluran komunikasi dalam perkuliahan merupakan salah satu komponen 

penting dalam perkuliahan, dengan lancarnya komunikasi dalam perkuliahan maka 

informasi pengajaran yang disampaikan dapat tersalurkan dengan sempurna. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya saluran komunikasi perkuliahan pada masing-masing 

Jurusan di lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

7) Adanya Tindak Lanjut Hasil Monitoring Perkuliahan 

Setalah tersedianya panduan monitoring dalam perkuliahan, dan apabila terlah 

berjalannya suatu proses monitoring dalam perkuliahan maka saat ini yang perlu 

dilakukan adalah adanya suatu tindak lanjut didalam suatu monitoring kegiatan 

perkuliahan, sehingga menjadikan bahan evaluasi kedepannya mengenai 

kesempurnaam dalam perkuliahan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase adanya tindak lanjut hasil monitoring perkuliahan pada masing-masing 

Jurusan di lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

j. Melaksanakan Evaluasi PBM 

Pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar adalah frekuensi pelaksanaan evaluasi proses 

belajar mengajar persemester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur intensitas upaya 

perbaikan proses belajar mengajar menuju PBM yang semakin berkualitas. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Pelaksanaan Evaluasi 

Diperlukannya suatu evaluasi di dalam pembeajaran, hal ini dilakukan untuk 

mengukur intensitas upaya perbaikan proses belajar dan mengajar persemester. 

Intensitas jumlah pelaksanaan evaluasi di Poltekkes Denpasar sejumlah 4 kali 

evaluasi. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi yang dilakukan di Poltekkes Denpasar berjumlah 4 

kali selama 1 tahun” 

2) Tersedianya Pedoman Penilaian Hasil Pembelajaran 

Penilaian merupakan bagian penting dari perangkat kurikulum yang dilakukan untuk 

mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi, mendiagnosis dan 

memperbaiki proses pembelajaran, serta  mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam 

proses pembelajaran. Oleh sebab itu, di samping kurikulum yang baik dan proses 

pembelajaran yang bermakna diperlukan sistem penilaian yang baik, terencana dan 

berkesinambungan pada setiap satuan pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, maka 

diperlukan Pedoman Penilaian Hasil Belajar yang dapat digunakan sebagai acuan bagi 
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pendidik dan satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar agar 

dapat meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan pendidikan sebagai bagian dari 

penjaminan mutu. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan pedoman penilaian hasil pembelajaran di Poltekkes 

Denpasar sudah mencapai 100%” 

3) Kecepatan dan Ketepatan Waktu Penyampaian Informasi Hasil Belajar 

Kecepatan dan ketepatan dalam penyampaian informasi hasil belajar merupakan suatu 

hal yang penting, hal ini dikarenakan kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian 

informasi meruapakan tolak ukur penyampaian informasi secara cepat. Semakin cepat 

dan tepat nya waktu penyampaian maka semakin cepat juga hasil evaluasi tersebut 

segera dilaksanakan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Penyampaian Informasi hasil belajar dapat disampaikan dalam waktu 14 hari” 

4) Tersedianya Sistem dan Instrumen Evaluasi PBM 

Dibutuhkan instrument jenis lain untuk mengukur aspek dalam proses pembelajaran 

yang berkenaan dengan domain afektif. Dengan adanya instrument lain, data yang 

diperoleh untuk menggambarkan keberhasilan proses pembelajaran akan semakin 

lengkap dan bermakna. Secara sederhana penilaian dan pengukuran merupakan 

komponen yang ada di dalam ruang lingkup evaluasi, dimana penilaian merupakan 

proses berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan pengukuran 

lebih khusus mengumpulkan informasi yang bersifat kuantitatif atas sesuatu. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan sistem dan instrumen evaluasi PBM di Poltekkes Denpasar 

sudah mencapai 100%” 

5) Adanya Sistem Reward dan Punishment PBM 

Pemberlakuan metode Reward And Punishment merupakan hal yang penting untuk 

membentuk pribadi dari mahasiswa. Jika Punishment menghasilkan efek jera, maka 

Reward akan menghasilkan efek sebaliknya yaitu ketauladanan, untuk membuat 

Reward dan Punishment dapat berjalan denga baik diperlukan nya konsistensi yang 

dapat menjamin bahwa reward yang diberikan haruslah bersifat konkrit (bermanfaat), 

dan Punishment yang diberikan bersifat keras dan tidak pandang bulu. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan sistem reward and punishment PBM di Poltekkes Denpasar 

sudah mencapai 100%” 

6) Kecepatan Penyelesaian Transkrip Nilai 

Rekap nilai siswa dari semester 1 (satu) sampai semester 6 (enam), jika buku raport 

terdiri atas beberapa lembar sedangkan transkrip nilai hanya selembar. Kecepatan 

penyelesaian transkrip nilai sangat menjadikan tolak ukur, hal ini dikarenakan 

kecepatan penyampaian transkrip nilai memudahkan mahasiswa untuk memperolah 

akses kemudahan dalam pemanfaatan transkrip nilai, salah satunya adalah dalam hal 

untuk melamar pekerjaan. 
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Pengukuran realisasi kinerja : 

“Kecepatan dalam penyelesaian transkrip nilai mahasiswa Poltekkes Denpasar, 

semakin cepat semakin baik” 

7) Kecepatan Pengumuman Nilai Ujian 

Kecepatan dalam penyampaian hasil nilai ujian mahasiswa merupakan hal yang perlu 

diperhatikan juga. Hal ini dikarenakan dengan kecepatan informasi mengenai hasil 

nilai ujian maka informasi segera tersampaikan ke mahasiswa sebagai bahan evaluasi 

mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Kecepatan dalam pengumuman nilai ujian mahasiswa Poltekkes Denpasar, semakin 

cepat semakin baik” 

8) Ketersediaan Informasi PKL 

Tersedianya informasi mengenai Praktek Kerja Lapangan (PKL) salah satu hal yang 

penting dilakukan juga, hal ini dikarenakan dengan adanya informasi mengenai PKL 

maka mahasiswa akan lebih cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi, dan 

memudahkan mahasiswa dalam menyelesaikan proses PKL nya. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan informasi Praktek Kerja Lapangan di Poltekkes Denpasar 

sudah mencapai 100%” 

k. Mengimplementasi Kalender Akademik 

Implementasi kalender akademik adalah persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai 

dengan jenis dan waktu yang direncanakan dalam kalender akademik. Kalender akademik 

meliputi kegiatan Sipenmaru, Pengenalan Program Studi (PPS), Perkuliahan, Ujian Tengah 

Semester (UTS), Praktik, Ujian Akhir Semester (UAS), UAP, Yudisium, dan Wisuda. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya Pedoman Akademik 

Pedoman Akademik merupakan pedoman yang disusun oleh para dosen dan ditujukan 

bagi para mahasiswa Program Studi untuk membantu mahasiswa dalam memahami 

tujuan, proses dan evaluasi kerja program studi. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Prosentase ketersediaan pedoman akademik di Poltekkes Denpasar sudah mencapai 

100%” 

2) Penyediaan Kalender Akademik 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan dalam memberikan pelayanan 

akademik yang berkualitas kepada mahasiswa dilihat dari sudut  kesesuaian 

pelaksanaan kegiatan dengan kalender akademik. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai kalender akademik  
                                  x 100% 
Jumlah seluruh kegiatan yang ada dalam kalender akademik 
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3) Kurikulum yang Memuat Mata Kuliah Penciri Kesehatan Pariwisata 

Pembentukan kurikulum yang memuat kuliah penciri kesehatan pariwisata sangat 

diperlukan, hal ini terkait dengan visi dari Poltekkes Denpasar yaitu “Menjadi 

institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 

profesional,kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 2030”. 

Berawal dari hal tersebut maka diperlukannya kurikulum menuju ke arah tersebut, 

untuk menunjang tercapainya visi Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Frekuensi kurikulum yang memuat mata kuliah penciri kesehatan pariwisata pada 

Poltekkes Denpasar ≤ 10”. 

III. Pelayanan Administrasi Kemahasiswaan 

a. Beasiswa Kepada Mahasiswa 

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi 

prestasi mahasiswa, ataupun berupa bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yang 

mempunyai keterbatasan finansial. Poltekkes Denpasar memberikan bantuan kepada 

mahasiswa yang memerlukan biaya, pemberian beasiswa dari Poltekkes Denpasar diberikan 

kepada mahasiswanya yang berprestasi dari bidang akademik dan kepada mahasiswa 

keluarga miskin (Gakin). 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Rasio Penerima Beasiswa Dengan Jumlah Mahasiswa 

Penerima Beasiswa adalah Pelamar/Pendaftar Beasiswa yang kemudian diseleksi oleh 

pihak Poltekkes Denpasar, untuk kemudian mendapat persetujuan. Beasiswa 

diberikan kepada mahasiswa Poltekkes Denpasar yang membutukan. Mahasiswa 

penerima beasiswa jumlahnya adalah perbandingan rasio antara jumlah penerima 

beasiswa dengan jumlah mahasiswa Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa  
      x 100% 
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

2) Kecepatan dan Ketepatan Penyaluran Beasiswa Berprestasi 

Salah satu tolak ukur keberhasilan pelayanan administrasi kemahasiswaan berupa 

pemberian beasiswa kepada mahasiswa adalah kecepatan dan ketepatan dalam 

penyaluran beasiswa berprestasi. Kecepatan dan ketepatan penerima dan waktu ini 

berkaitan dengan cepatnya proses ini berlangsung, sehingga proses akademik 

mahasiswa penerima beasiswa dapat dengan cepat berjalan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Prosentase kecepatan dan ketepatan penyaluran beasiswa berprestasi di Poltekkes 

Denpasar sudah mencapai 100%” 

3) Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Berprestasi 

Poltekkes Denpasar memberikan bantuan kepada mahasiswanya yang berprestasi dari 

bidang akademik. Mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswanya dengan 
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nilai akademik terbaik dari mahasiswa lainnya. Mahasiswa penerima beasiswa adalah 

tiga terbaik dari masing-masing prodi di Poltekkes Denpasar untuk setiap tingkatan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“(Mahasiswa akademik terbaik) x (Jumlah Prodi di Poltekkes Denpasar) x (Jumlah 

Tingkatan)” 

4) Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa Gakin 

Poltekkes Denpasar memberikan bantuan kepada mahasiswanya yang membutuhkan 

bantuan. Mahasiswa berprestasi juga diberikan kepada mahasiswa keluarga miskin. 

Untuk saat ini mahasiswa tidak mampu yang ingin bersekolah di Poltekkes Denpasar 

sudah bisa bersekolah dengan bantuan Poltekkes Denpasar. Beasiswa Gakin diberikan 

kepada mahasiswanya dengan mengusulkan kemudian dengan seleksi maka diperoleh 

dua belas mahasiswa keluarga miskin setiap tahunnya. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Pemberian Beasiswa Keluarga Miskin diberikan untuk masing-masing jurusan 

adalah 2 mahasiswa” 

b. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran 

Kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran adalah persentase mata kuliah yang 

proses pembelajaranya memuaskan minimal bagi 85% mahasiswa (minimal 85% mahasiswa 

menyatakan puas terhadap proses pembelajaran mata kuliah tersebut).  

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Proses Pembelajaran diukur dengan 

kuesioner yang dibagikan kepada semua mahasiswa untuk setiap mata  kuliah dalam 

satu semester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam memberikan layanan akademik khususnya 

proses pembelajaran yang berkualitas dan memuaskan bagi mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah mata kuliah dengan  persentase mahasiswa yang  
menyatakan puas terhadap PBM mata kuliah tersebut  
minimal 85% dalam semester tertentu 
                              x 100% 
Jumlah mata kuliah dalam semester yang sama 

2) Tersedianya Pedoman dan Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan 

Pedoman dan Prosedur kegiatan kemahasiswaan merupakan pedoman dan prosedur 

yang disusun oleh bagian kemahasiswaan untuk membantu mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Prosentase ketersediaan Pedoman dan Prosedur Kegiatan Kemahasiswaan di 

Poltekkes Denpasar sudah mencapai 100%” 

3) Tersedianya Program Kegiatan Kemahasiswaan 

Kegiatan kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri 

mahasiswa kearah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta 
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integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dimana kegiatan 

kemahasiswaan terdiri atas kegiatan kurikuler.  

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Prosentase ketersediaan Program Kegiatan Kemahasiswaan di Poltekkes Denpasar 

sudah mencapai 100%” 

4) Tersedianya Jadwal Kegiatan Kemahasiswaan 

Diperlukannya jadwal kegiatan kemahasiswaan, untuk mengatur semua kegiatan 

kemahasiswaan diluar dari kegiatan akademik mahasiswa. Dengan adanya jadwal 

yang tersusun dalam kegiatan kemahasiswaan sehingga besar harapan tidak terjadi 

bentrok jam antara kegiatan kemahasiswaan dengan kegiatan akademik mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Prosentase ketersediaan jadwal kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes Denpasar 

sudah mencapai 100%” 

5) Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan 

Kegitan pelatihan ini cukup penting diterapkan di kampus dikarenakan untuk 

mendidik, memberi pengetahuan dan melatih mahasiswa supaya bisa menjalankan 

tugas sebagai mahasiswa dan sebagai calon penerus pemimpin bangsa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kepemimpinan  
         x 100% 
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

6) Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan 

Untuk menumbuh kembangkan jiwa wirausaha dan meningkatkan aktivitas 

kewirausahaan pada diri mahasiswa, maka sangat penting diadakannya suatu 

pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pada mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah mahasiswa yang mengikuti pelatihan kewirausahaan  
         x 100% 
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

7) Jumlah Prestasi Mahasiswa di Tingkat Provinsi 

Prestasi merupakan suatu kebanggan tersendiri yang diraih dengan penuh perjuangan, 

hasil dari kompetisi yang dimenangkan mengalahkan beberapa kompetitor yang 

sama-sama berebut meraih prestasi dengan tingkatan tertinggi. Poltekkes Denpasar 

mendukung penuh dengan program-program yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

meraih prestasi. Prestasi yang diraih salah satunya adalah prestasi di tingkat provinsi, 

dengan banyak nya prestasi di tingkat provinsi besar harapan Poltekkes Denpasar 

dapat semakin bersaing di tingkatan provinsi. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Banyaknya prestasi yang dimenangkan oleh mahasiswa di tingkat Provinsi” 

8) Jumlah Prestasi Mahasiswa di Tingkat Nasional 

Prestasi merupakan suatu kebanggan tersendiri yang diraih dengan penuh perjuangan, 

hasil dari kompetisi yang dimenangkan mengalahkan beberapa kompetitor yang 

sama-sama berebut meraih prestasi dengan tingkatan tertinggi. Poltekkes Denpasar 
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mendukung penuh dengan program-program yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

meraih prestasi. Prestasi yang diraih salah satunya adalah prestasi di tingkat Nasional, 

dengan banyak nya prestasi di tingkat nasional besar harapan Poltekkes Denpasar 

dapat semakin bersaing dengan universitas-universitas lainnya di Indonesia. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Banyaknya prestasi yang dimenangkan oleh mahasiswa di tingkat nasional” 

9) Jumlah Prestasi Mahasiswa di Tingkat Internasional 

Prestasi merupakan suatu kebanggan tersendiri yang diraih dengan penuh perjuangan, 

hasil dari kompetisi yang dimenangkan mengalahkan beberapa kompetitor yang 

sama-sama berebut meraih prestasi dengan tingkatan tertinggi. Poltekkes Denpasar 

mendukung penuh dengan program-program yang diberikan kepada mahasiswa untuk 

meraih prestasi. Prestasi yang diraih salah satunya adalah prestasi di tingkat 

Internasional, dengan banyak nya prestasi di tingkat internasional besar harapan 

Poltekkes Denpasar dapat semakin bersaing di Luar Negeri. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Banyaknya prestasi yang dimenangkan oleh mahasiswa di tingkat internasional” 

10) Tersedianya Data Kemahasiswaan 

Pada data kemahasiswaan kami menakar performa aktivitas kemahasiswaan yang 

terukur dalam produktivitas, waktu berkegiatan, dan keminatan aktivitas di Poltekkes 

Denpasar. Data ini untuk mengetahui penyebab, alasan, dan latar belakang mahasiswa 

Poltekkes Denpasar melakukan kegiatan di kampus. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Data Kemahasiswaan yang ada  
      x 100% 
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

11) Tersedianya Dosen & Tenaga Kependidikan Pendamping Kegiatan 

Kemahasiswaan 

Dosen dan tenaga kependidikan yang bertugas memberikan pendampingan pada 

kegiatan-kegiatan mahasiswa, seperti kegiatan kelompok-kelompok bidang minat, 

kegiatan BEM, IKM, dan UKM. Pembina Kemahasiswaan dipilih berdasarkan 

keperluan pendampingan yang diberikan kepada mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah Dosen & Tenaga Kependidikan yang dijadikan pendamping 
          x 100% 
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

c. Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik 

Kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan administrasi akademik adalah persentase jumlah 

mahasiswa yang menyatakan puas terhadap pelayanan administrasi akademik. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Kepuasan Mahasiswa Terhadap Layanan Administrasi Akademik Lainnya 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Denpasar dalam 

memberikan pelayanan akademik yang berkualitas kepada mahasiswa dilihat dari 
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sudut pandang kinerja civitas akademika yang melakukan pelayanan administrasi 

akademik kepada mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah mahasiswa yang puas terhadap seluruh pelayanan  
administrasi akademik pada tahun tertentu 
                                                x 100% 
Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama 

2) Tingkat Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik 

yang Dilakukan Setiap Akhir Semester 

Pelaksanaan administrasi di Poltekkes Denpasar menjadi suatu unsur yang harus 

diperhatikan keberadaannya guna mendukung dan memperlancar proses akademik di 

Poltekkes Denpasar terutama setiap akhir semester. Setiap unsur pelaksana 

administrasi harus melaksanakan fungsinya dengan berkualitas baik-sangat baik, agar 

mahasiswa yang membutuhkan pelayanannya merasa puas, karena fungsi, tugas, dan 

kebutuhannya sungguh dapat dipenuhi dan lancar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kepuasan Mahasisa terhadap pelayanan administrasi akademik  
pada akhir semester 
                                                x 100% 
Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama 

3) Kecepatan dan Ketepatan Waktu Surat Menyurat dan Proses Administrasi 

Akademik Lainnya 

Pelaksanaan administrasi di Poltekkes Denpasar menjadi suatu unsur yang harus 

diperhatikan keberadaannya guna mendukung dan memperlancar proses akademik di 

Poltekkes Denpasar terutama pada kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan 

proses administrasinya. Dengan cepat dan tepatnya surat menyurat maka kepuasan 

mahasiswa terhadap pelayanan di Poltekkes Denpasar menjadi meningkat. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Kecepatan dan ketepatan waktu surat menyurat dan proses administrasi Poltekkes 

Denpasar, pengukuran menggunakan kuosioner yang dibagikan kepada mahasiswa, 

semakin cepat semakin baik” 

4) Tersedianya Sarana Administrasi Kemahasiswaan yang Memadai 

Sarana administrasi kemahasiswaan Poltekkes Denpasar yang memadai harus 

direncanakan secara sistematis agar selaras dan sejalan dengan rencana 

pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan dapat dituangkan dalam master plan 

sarana dan prasarana kedepannya. Dengan tersedianya sarana administrasi 

kemahasiswaan yang memadai maka kegiatan kemahasiswaan Poltekkes Denpasar 

dapat berjalan dengan lancar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Sarana Administrasi Kemahasiswaan yang Memadai 
                                 x 100% 
Jumlah seluruh sarana Poltekkes Denpasar 
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5) Tersedianya Sistim dan Instrumen Evaluasi Kegiatan Kemahasiswaan 

Dibutuhkan instrument jenis lain untuk mengukur aspek dalam proses kegiatan 

kemahasiswan yang berkenaan dengan domain afektif. Dengan adanya instrument 

lain, data kemahasiswaan yang diperoleh untuk menggambarkan keberhasilan proses 

pembelajaran akan semakin lengkap dan bermakna. Secara sederhana penilaian dan 

pengukuran merupakan komponen yang ada di dalam ruang lingkup evaluasi, dimana 

penilaian merupakan proses berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi, 

sedangkan pengukuran lebih khusus mengumpulkan informasi yang bersifat 

kuantitatif atas sesuatu. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan sistem dan instrumen evaluasi kegaiatan kemahasiswaan di 

Poltekkes Denpasar sudah mencapai 100%” 

6) Adanya Sistim Reward dan Punishment 

Pemberlakuan metode Reward And Punishment merupakan hal yang penting untuk 

membentuk pribadi dari mahasiswa. Jika Punishment menghasilkan efek jera, maka 

Reward akan menghasilkan efek sebaliknya yaitu ketauladanan, untuk membuat 

Reward dan Punishment dapat berjalan denga baik diperlukan nya konsistensi yang 

dapat menjamin bahwa reward yang diberikan haruslah bersifat konkrit (bermanfaat), 

dan Punishment yang diberikan bersifat keras dan tidak pandang bulu. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase ketersediaan sistem reward and punishment PBM di Poltekkes Denpasar 

sudah mencapai 100%” 

7) Kepuasan Layanan Kegiatan Kemahasiswaan 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Poltekkes Denpasar dalam 

memberikan pelayanan kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dilihat dari sudut 

pandang kinerja civitas kemahasiswaan yang melakukan pelayanan kegiatan 

kemahasiswaan kepada mahasiswa. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah mahasiswa yang puas terhadap seluruh pelayanan  
kemahasiswaan pada tahun tertentu 
                                                x 100% 
Jumlah seluruh mahasiswa pada tahun yang sama 

8) Tersedianya Panduan Monitoring 

Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan 

kekuatan suatu berjalananya kegiatan. Oleh karena itu dengan melihat besarnya 

kepentingan monitoring perlu adanya satu panduan yang menjadi acuan bagi semua. 

Dengan adanya panduan ini diharapkan tujuan dan hasil pelaksanaan kegiatan 

monitoring dapat dicapai dengan baik. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya panduan monitoring pada masing-masing Jurusan di 

lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 
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9) Tersedianya Saluran Komunikasi Kegiatan Kemahasiswaan 

Media penyaluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu 

komponen penting dalam mengontrol kegiatan kemahasiswaan, dengan lancarnya 

komunikasi dalam kegiatan maka informasi yang disampaikan dapat tersalurkan 

dengan sempurna. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase tersedianya saluran komunikasi kegiatan kemahasiswaan pada masing-

masing Jurusan di lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100%” 

10) Adanya Tindak Lanjut Hasil Monitoring 

Setelah tersedianya panduan monitoring dalam kegiatan kemahasiswaan, dan apabila 

telah berjalannya suatu proses monitoring dalam perkuliahan maka saat ini yang perlu 

dilakukan adalah adanya suatu tindak lanjut didalam suatu monitoring kegiatan 

kemahasiswaan, sehingga menjadikan bahan evaluasi kedepannya mengenai kegiatan 

kemahasiswaan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Prosentase adanya tindak lanjut hasil monitoring perkuliahan pada masing-masing 

Jurusan di lingkungan Poltekkes Denpasar telah mencapai 100% 

d. Kegiatan Wisuda 

Wisuda  adalah  bagian dari kegiatan rapat senat akademik yang terbuka, yang intinya 

merupakan proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah selesai menempuh studi  pada 

suatu perguruan tinggi. Acara wisuda merupakan salah satu acara yang sangat penting dan 

merupakan salah satu tolok ukur citra sebuah perguruan tinggi. Selama ini kenyataan yang 

berlangsung tanpa disadari kegiatan wisuda di perguruan tinggi di lingkungan Kementerian 

Perindustrian masih ada beberapa  kekurangan dan belum  memiliki standar khusus dalam 

proses pelaksanaannya. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Nilai Rata-Rata TOEFEL ≥ 450 

Test of English as a Foreign Language (TOEFEL) adalah ujian kemampuan 

berbahasa Inggris yang diperlukan untuk mendaftar masuk ke sekolah2 di Amerika 

dan negara2 lain yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Ujian 

ini diperlukan pendaftar yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua). 

Skor itu meng-indikasikan kemampuan bahasa peserta tes tersebut. Bagi mereka yang 

akan belajar ke luar negeri, amat diharapkan nilai TOEFEL lebih dari 500. Dengan 

ketentuan kriteria tersebut maka Poltekkes Denpasar memiliki nilai standart dalam 

nilai TOEFEL lulusannya. Poltekkes Denpasar menerapkan standart rata-rata nilai ≥ 

450. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Nilai Rata-Rata TOEFEL ≥ 450 
                                   x 100% 
Nilai rata-rata TOEFEL Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

2) Pelaksanaan Wisuda 
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Untuk mengakhiri masa studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa maka 

diselenggarakan wisuda. Dimana wisuda ini merupakan peristiwa penting di dalam 

rangkaian kegiatan akademik yang memiliki arti khusus bagi civitas akademika 

Politeknik Kesehatan Denpasar. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian 

akhir program dan telah di yudisium wajib mengikuti prosesi wisuda yaitu angkat 

sumpah yang merupakan awal perubahan status seorang mahasiswa menjadi tenaga 

kesehatan dan menyandang gelar sesuai program pendidikan yang telah ditempuh. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Pelaksanaan Wisuda untuk Poltekkes Denpasar dilaksanakan minimal satu kali 

dalam satu tahun” 

e. Sistim Penerimaan Ijazah 

Sistem penerimaan ijazah oleh mahasiswa yaitu mahasiswa dapat mengambil ijazah dan 

transkrip di Poltekkes Denpasar apabila formulir bebas pinjam dan bebas tanggungan telah 

ditanda-tangani oleh pejabat pada masing-masing unit kerja yang telah ditentukan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tenggang Waktu Penerbitan Ijazah dengan Yudisium 

Tenggat waktu penerbitan ijazah dengan yudisium untuk Poltekkes Denpasar 

menargetkan jangka waktu yang tidak terlalu, hal ini terkait dengan pelayanan yang 

diberikan kepada mahasiswanya. Semakin cepat Ijazah yang diterima oleh lulusan 

Poltekkes Denpasar maka menunjukkan bahwa sistem administrasi di Poltekkes 

Denpasar semakin baik. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

”Waktu penerbitan ijazah Poltekkes Denpasar – waktu yudisum Poltekkes Denpasar” 

2) Kecepatan Penyelesaian Legalisasi Ijazah 

Legalisir ijazah adalah proses pembubuhan cap stempel dan tanda tangan asli oleh 

yang berwenang di atas fotokopi ijazah sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai 

dengan ijazah asli. Legalisir merupakan suatu persyaratan wajib pada saat kita akan 

melanjutkan studi lanjut baik biaya sendiri maupun beasiswa, mengusulkan NIDN, 

penetapan PAK dan serdos, melamar kerja, penyesuaian jabatan akademik dan 

pangkat. Semakin cepatnya penyelesaian proses legalisir ijazah maka mempermudah 

proses alumni untuk menyelesaikan prosesnya, baik yang melanjutkan studi lanjutan, 

melamar pekerjaan, maupun yang lainnya. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

”Waktu penyerahan ijazah untuk dilegalisir di Poltekkes Denpasar – waktu 

penerimaan legalisir ijazah” 

f. Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja ≤ 6 Bulan 

Penyerapan lulusan di pasar kerja adalah persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan 

dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak diwisuda. Indikator ini diarahkan untuk 

mengukur kinerja pelayanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam mendidik 

mahasiswa menjadi pribadi yang matang dan tidak hanya memiliki kemampuan akademik 

saja tetapi memiliki keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga 
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diharapkan sebagian besar lulusan dapat diserap oleh pasar tenaga kerja dalam kurun waktu 

maksimum 6 bulan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya Pembekalan bagi Lulusan untuk Memasuki Dunia Kerja 

Untuk membekali para lulusan Poltekkes Denpasar dalam berkompetitif memasuki 

dunia kerja, Poltekkes Denpasar memberikan pembekalan bagi lulusan memasuki 

dunia kerja, hal ini diberikan kepada seluruh mahasiswa Poltekkes Denpasar sebelum 

memasuki dunia kerja, sehingga nantinya mahasiswa lulusan Poltekkes Denpasar 

mampu bersaing. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pembekalan bagi Lulusan untuk Memasuki Dunia Kerja 
                                   x 100% 
Kegiatan Wisuda Poltekkes Denpasar 

2) Adanya Kegiatan yang Menghubungkan Lulusan Dengan Dunia Kerja 

Diperlukannya kegiatan-kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja, 

hal ini dilakukan agar lulusan Polttekkes Denpasar mampu mempersiapkan diri di 

dunia kerja, mampu bersaing dengan Universitas Lain. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kegiatan yang Menghubungkan Lulusan Dengan Dunia Kerja 
                                            x 100% 
Kegiatan Wisuda Poltekkes Denpasar 

3) Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Rekruitmen Kerja 

Untuk mengatasi angka pengangguran lulusa Poltekkes Denpasar, Poltekkes Denpasar 

mencoba melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang membuka 

rekruitmen kerja, terutama yang membutuhkan tenaga kerja yang dihasilkan dari 

lulusan Poltekkes Denpasar. Besar harapan dengan pendataan tersebut Poltekkes 

Denpasar mampu untuk membuka link dengan perusahaan-perusahaan tersebut untuk 

memudahkan menampung lulusan Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“ Pendataan jumlah perusahan yang melaksanaan rekruitmen kerja dalam kurun 

waktu tertentu” 

4) Rata-rata Masa Tunggu Lulusan (≤ 6 Bulan) 

Rata-rata masa tunggu lulusan di pasar kerja adalah persentase lulusan yang 

memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu maksimum 6 bulan sejak diwisuda. 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja pelayanan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar dalam hal hasil lulusan mahasiswa Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah lulusan yang memperoleh pekerjaan dengan masa tunggu  
maksimum 6 bulan 
                              x 100% 
Jumlah lulusan pada periode wisuda yang sama 
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IV. Penelitian 

a. Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian adalah Jumlah Penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun. 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar dalam memberikan sumbangan pemikiran keilmuan yang ditunjukkan dalam 

kemampuan dosen melakukan kegiatan penelitian. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Penelitian Dosen 

Program Penelitian Dosen dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka 

membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan penelitian di Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah penelitian  yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun“ 

2) Tersedianya Sistem Informasi Penelitian 

Diperlukannya sistem informasi yang mampu memberikan informasi mengenai 

penelitian yang sangat dibutuhkan oleh para peneliti di Poltekkes Denpasar, segala 

jenis informasi menganai penelitian dapat dengan segera tersampaikan infornya 

kepada para peneliti di Poltekkes Denpasar. Akses ini memudahkan informasi yang 

diberikan dari Poltekkes Denpasar mau dari Pusat Pemerintah kepada para Peneliti di 

Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketersediaan Sistem Informasi Penelitian 
           x 100% 
Kegiatan Penelitian Poltekkes Denpasar 

3) Dana Penelitian Terhadap Total Dana 

Dana yang diberikan kepada penelitian yang dimbil dari dana dipa yang telah 

disiapkan oleh Poltekkes Denpasar. Jumlah dana yang diberikan kepada peneliti 

disesuaikan dengan penelitian pada masing-masing jurusan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Dana Penelitian 
      x 100% 
Total Dana Poltekkes Denpasar 

4) Kecepatan dan Ketepatan Waktu Seleksi 

Kecepatan dan ketepatan waktu seleksi proposal penelitian menjadi salah satu hal 

yang penting diperhatikan, hal ini dikarenakan kecepatan dan ketepatan waktu 

penyampaian waktu seleksi mempengaruhi berjalannya kegiatan penelitian di 

Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan Ketepatan Waktu Seleksi 
       x 100% 
Waktu Kegiatan Penelian Poltekkes Denpasar 

5) Proposal yang Diseminarkan 

Proposal yang telah diseminarkan merupakan hasil seleksi dari proposal yang telah 

masuk, hasil proposal yang telah diseleksi oleh tim kemudian diseminarkan untuk 
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kemudian hasil dari proposal yang telah diseminarkan tersebut menjadi garis besar 

kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Banyaknya proposal yang lolos untuk 

diseminarkan menunjukkan kualitas penelitian Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Proposal yang masuk ke Poltekkes Denpasar – Proposal yang Diseminarkan” 

6) Jumlah Proposal yang di Danai 

Pendanaan penelitian yang dilakukan oleh Poltekkes Denpasar diberikan hanya 

kepada proposal yang telah lolos seleksi dan telah diseminarkan. Jumlah dana yang 

diberikan adalah sebesar jumlah rencana anggara biaya yang telah direncanakan dan 

sesuai dengan anggaran biaya yang telah disiapkan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Proposal yang masuk ke Poltekkes Denpasar – Jumlah Proposal yang di Danai” 

7) Ketersediaan Sistem Pemantauan 

Diperlukannya sistem pemantauan terhadap penelitian, hal ini dilakukan untuk 

mendampingi kegiatan penelitian yang berjalan. Terkait dengan semakin ketatnya 

pengawasan yang dilakukan oleh pusat, maka perlu diperhatikan pentingnya sistem 

pengawasan ini berjalan. Besar harapan dengan berjalannya sistem pengawasan ini 

maka tingkat kualitas penelitian di Poltekkes Denpasar semakin lebih baik. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketersediaan Sistem Pemantauan 
           x 100% 

Kegiatan Penelitian Poltekkes Denpasar 

8) Ketepatan Waktu Pelaksanaan 

Ketepatan waktu pelaksanaan penelitian harus menjadi perhatian khusus, hal ini 

dikarenakan pelaksaan penelitian hanya berkisar satu tahun setiap pelaksanaannya. 

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian ini harus direncakan secara matang 

agar penelitian dapat berjalan dan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketepatan Waktu Pelaksanaan 
           x 100% 

Kegiatan Penelitian Poltekkes Denpasar 

9) Jumlah Hasil Penelitian yang Diseminarkan 

Hasil Penelitian yang diseminarkan merupakan hasil seleksi dari kegiatan penelitian 

yang telah selesai dilakukan, hasil penelitian tersebut diseminarkan untuk mengetahui 

hasil yang didapat dari perencanaan penelitian hingga penelitian selesai dilakukan. 

Dengan hasil penelitian yang diseminarkan maka akan diketahui kualitas dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Penelitian yang dilakukan di Poltekkes Denpasar – Jumlah Hasil Penelitian yang 

Diseminarkan” 

b. Publikasi Hasil Penelitian 

Publikasi hasil penelitian adalah persentase judul hasil penelitian yang dipublikasikan baik 

oleh unit Penelitian  maupun pihak luar, diperoleh dari dokumen publikasi (jurnal, terbitan 
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dll). Indikator ini diarahkan untuk mengukur keberhasilan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar dalam memberikan sumbangan pemikiran keilmuan bagi masyarakat. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Jumlah Laporan Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal tidak 

terakreditasi 

Publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku adalah jumlah judul hasil penelitian 

yang dipublikasikan baik oleh unit Penelitian  maupun pihak luar, diperoleh dari 

dokumen publikasi berbentuk buku, bisa berupa jurnal maupun buku lainnya. 

Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal maupun buku yang tidak terakreditasi. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Penelitian yang dilakukan di Poltekkes Denpasar – Penelitian yang dipublikasikan 

dalam Jurnal tidak terakreditasi” 

2) Jumlah Laporan Penelitian yang Dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi 

Nasional 

Publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal terakreditasi adalah jumlah judul hasil 

penelitian yang dipublikasikan baik oleh unit Penelitian  maupun pihak luar, diperoleh 

dari dokumen publikasi berbentuk jurnal.  Penelitian yang dipublikasikan dalam 

jurnal terakreditasi di tingkat nasional. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi Nasional” 

3) Jumlah Laporan Penelitian yang Dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi 

Internasional 

Publikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal terakreditasi adalah jumlah judul hasil 

penelitian yang dipublikasikan baik oleh unit Penelitian  maupun pihak luar, diperoleh 

dari dokumen publikasi berbentuk jurnal.  Penelitian yang dipublikasikan dalam 

jurnal terakreditasi di tingkat internasional. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi Internasional” 

4) Jumlah Laporan Penelitian yang Dipublikasikan di Forum Internasional 

Publikasi hasil penelitian dilaksanakan dalam forum internasional ini menjadi targetan 

Poltekkes Denpasar agar hasil penelitian Poltekkes Denpasar dapat diakui di kancah 

Internasional. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah Laporan Penelitian yang Dipublikasikan di Forum Internasional” 

V. Pengabdian Kepada Masyarakat 

a. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat 

yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen dalam satu tahun. Kegiatan pengabdian 

masyarakat meliputi praktik kerja nyata, penerapan hasil penelitian, pembinaan daerah 

binaan (darbin) dan tanggap darurat bencana. Indikator ini diarahkan untuk mengukur 

keberhasilan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar dalam menstransfer dan 

mengimplementasikan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki pada masyarakat di daerah 
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yang menjadi binaan layanan kesehatan dan masyarakat umum. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Jumlah Pengabdian Masyarakat 

jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa maupun 

dosen dalam satu tahun. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan 

dosen Politeknik Kesehatan  Denpasar dalam 1 tahun”. 

2) Jumlah Dosen yang Terlibat dalam Pengabdian 

Disamping melaksanakan dharma pendidikan, Poltekkes Denpasar ini juga 

melaksanakan kegiatan dharma yang lain yaitu  pengabdian kepada masyarakat. Hal 

ini menjadi salah tugas wajib yang dilaksanakan oleh dosen di Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah Dosen Politeknik Kesehatan  Denpasar yang Terlibat dalam Pengabdian 

dalam 1 tahun”. 

3) Rasio Dosen yang Terlibat Dalam Pengabdian dan Total Dosen 

Kegiatan pengabdian masyarakat  menjadi kegiatan wajib yang harus dilaksanakan 

oleh dosen, dikarenakan kegiatan ini menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan maka 

untuk rasio dosen yang teribat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari tahun ke 

tahun harus mengalami peningkatan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Dosen yang Terlibat Dalam Pengabdian 
           x 100% 

Dosen Poltekkes Denpasar 

4) Jumlah Mahasiswa yang Terlibat Dalam Pengabdian 

Disamping melaksanakan kegiatan proses belajar dan kegiatan kemahasiswaan, 

mahasiswa Poltekkes Denpasar juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat juga. Hal ini menjadi salah penilaian tambahan 

kepada mahasiswa yang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah Mahasiswa Politeknik Kesehatan  Denpasar yang Terlibat dalam 

Pengabdian dalam 1 tahun”. 

5) Rasio Mahasiswa yang Terlibat dalam Pengabdian dan Total Mahasiswa 

Kegiatan pengabdian masyarakat menjadi salah satu kegiatan dilaksanakan oleh 

mahasiswa, dikarenakan kegiatan ini menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan maka 

untuk rasio mahasiswa yang teribat dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari tahun 

ke tahun harus mengalami peningkatan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Mahasiswa yang Terlibat Dalam Pengabdian 
           x 100% 

Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 
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6) Kecepatan dan Ketetapan Waktu Seleksi 

Kecepatan dan ketepatan waktu seleksi kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan, hal ini dikarenakan kecepatan dan 

ketepatan waktu penyampaian seleksi mempengaruhi berjalannya kegiatan 

pengabdian di Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan Ketepatan Waktu Seleksi 
         x 100% 
Waktu Kegiatan Pengabdian Poltekkes Denpasar 

7) Proposal yang Diseminarkan  

Proposal yang telah diseminarkan merupakan hasil seleksi dari proposal yang telah 

masuk, hasil proposal yang telah diseleksi oleh tim kemudian diseminarkan untuk 

kemudian hasil dari proposal yang telah diseminarkan tersebut menjadi garis besar 

kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Banyaknya proposal yang lolos untuk 

diseminarkan menunjukkan antusias pengabdi ikut serta dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat di Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Proposal yang masuk ke Poltekkes Denpasar 
         x 100% 
Proposal yang Diseminarkan 

8) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap hasil Pengabdian 

Kualitas Pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes Denpasar menjadi suatu unsur 

yang harus diperhatikan keberadaannya guna mendukung tridharma perguruan tinggi. 

Setiap kegiatan pengabdian harus memenuhi kriteria yang berkualitas dan bermanfaat 

terhadap masyarakat, agar pengabdian kepada masyarakat pelayanannya merasa puas, 

karena fungsi, tugas, dan kebutuhannya sungguh dapat dipenuhi dan lancar, 

diperlukannya indikator kepuasan masyarakat terhadap hasil dari kegiatan 

pengabdian. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kepuasan Masyarakat terhadap hasil Pengabdian 
                       x 100% 
Jumlah seluruh kegiatan pengabdian pada tahun yang sama 

9) Ketersediaan Sistim Pemantauan 

Diperlukannya sistem pemantauan terhadap kegiatan pengabdian, hal ini dilakukan 

untuk mendampingi kegiatan pengabdian yang berjalan. Terkait dengan semakin 

ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pusat, maka perlu diperhatikan pentingnya 

sistem pengawasan ini berjalan. Besar harapan dengan berjalannya sistem 

pengawasan ini maka tingkat kualitas pengabdian kepada masyarakat di Poltekkes 

Denpasar semakin lebih baik. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketersediaan Sistem Pemantauan 
                     x 100% 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Denpasar 
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10) Pengabdian Masyarakat yang Diseminarkan 

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diseminarkan merupakan hasil seleksi dari 

kegiatan pengabdian yang telah selesai dilakukan, hasil pengabdian tersebut 

diseminarkan untuk mengetahui hasil yang didapat dari perencanaan pengabdian 

hingga selesai dilakukan. Dengan hasil pengabdian kepada masyarakat yang 

diseminarkan maka akan diketahui kualitas dari pengabdian yang telah dilakukan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Denpasar  
x 100% 

Jumlah Pengabdian Masyarakat yang Diseminarkan 

11) Jumlah Laporan Pengabdian 

Diperlukannya suatu sistem pelaporan yang dilakukan guna mengetahui proses dan 

hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan. Laporan yang 

masuk adalah berupa laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah berjalan dan 

yang telah disetujui sebelumnya oleh tim. Dengan adanya sistem pelaporan ini maka 

akan dapat diketahui jumlah kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, 

pengabdian yang memikili kualitas, dan pengabdian yang merupakan kegiatan 

unggulan Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Denpasar  
x 100% 

Jumlah Laporan Pengabdian yang masuk 

12) Laporan Penelitian yang di Aplikasikan Lewat Pengabdian Masyarakat 

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya dilakukan berdasarkan 

lanjutan dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, hal ini dikarenakan berkaitan 

dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang kemudian hasil dari 

kegiatan penelitian tersebut dicoba untuk diaplikasikan kepada masyarakat sehingga 

dapat menjadi bermanfaat kepada masyarakat kedepannya. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Denpasar 
x 100% 

Jumlah Laporan Penelitian yang di Aplikasikan Lewat Pengabdian Masyarakat 

13) Pengabdian Masyarakat yang Dipublikasikan di Proseding / Terbitan Ilmiah 

Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk buku adalah jumlah 

pengabdian yang dipublikasikan kedalam proseding / terbitan ilmiah, untuk jumlah 

proseding yang terbit di Poltekkes Denpasar untuk satu tahunnya terbit sebanyak dua 

kali. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Denpasar 
x 100% 

Pengabdian Masyarakat yang Dipublikasikan di Proseding / Terbitan Ilmiah 

14) Pengabdian Masyarakat yang Dipublikasikan di Terbitan Media Massa 

Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media massa adalah jumlah 

pengabdian yang dipublikasikan kedalam media massa, untuk jumlah yang terbit di 
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Poltekkes Denpasar biasanya kita bekerja sama dengan media massa lokal yang ada di 

Bali, yang kemudian hasilnya dimuat untuk dapat dibaca oleh masyarakat. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Denpasar 
x 100% 

Pengabdian Masyarakat yang Dipublikasikan di Terbitan Media Massa 

 

2. Indikator Standart Kinerja Pelayanan Organisasi dan Sumberdaya Manusia 

I. Pelayanan Administrasi Kepegawaian 

a. Ketersediaan Sumberdaya Manusia 

Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilakukan oleh Poltekkes Denpasar berupa 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh pegawai termasuk pengurusan, pengaturan 

dan atau manajemen tentang kebijakan publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak 

yang berkepentingan dalam birokrasi pemerintah, salah satunya adalah ketersediannya 

sumberdaya manusia di Poltekkes Denpasar. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya sistem layanan administrasi kepegawaian 

Diperlukannya sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilakukan oleh 

Poltekkes Denpasar adalah penyediaan sistem pelayanan segala yang diperlukan oleh 

pegawai termasuk pengurusan, pengaturan dan atau manajemen tentang kebijakan 

publik untuk masyarakat luas dan beberapa pihak yang berkepentingan dalam 

birokrasi pemerintah. Dengan sistem layanan yang diberlakukan nantinya maka akan 

mempermudah administrasi kepegawaian. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Sistem layanan administrasi kepegawaian 
x 100% 

Pelayanan administrasi kepegawaian 

2) Tersusunnya pedoman formasi kepegawaian 

Pedoman formasi kepegawaian merupakan pedoman yang dipergunakan sebagai 

dasar penyusunan formasi kepegawaian di Poltekkes Denpasar. Pedoman ini 

menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua satuan organisasi 

tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Pedoman formasi kepegawaian 
x 100% 

Pelayanan administrasi kepegawaian 

3) Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi 

Seleksi tenaga berdasarkan dengan tugas dan fungsi diperlukan untuk menata kinerja 

Poltekkes Denpasar menjadi lebih baik lagi. Seleksi tenaga kerja dimaksudkan untuk 

menentukan tenaga kerja cakap yang diperlukan untuk mengisi kebutuhan kinerja 

Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 
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Kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi 
x 100% 

Tenaga Poltekkes Denpasar 

4) Kesesuaian formasi dengan kebutuhan 

Seleksi tenaga berdasarkan dengan kebutuhan diperlukan untuk membenahi 

kekurangan pegawai Poltekkes Denpasar menjadi lebih baik lagi. Seleksi tenaga kerja 

dimaksudkan untuk menentukan tenaga kerja cakap yang diperlukan untuk mengisi 

kebutuhan kinerja Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

kualifikasi tenaga dengan kebutuhan 
x 100% 

Tenaga Poltekkes Denpasar 

5) Tersedianya pedoman pelaksanaan penerimaan kepegawaian 

Proses untuk mendapatkan, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja telah 

menempati peran yang terpenting di Poltekkes Denpasar. Faktor manusia pada 

kenyataannya tidak dapat disangkal lagi dan telah disadari merupakan faktor penentu. 

Diperlukannya pedoman di dalam pelaksanaan penerimaan kepegawaian agar pada 

nantinya mendapatkan tenaga yang sesuai dengan kebutuahn dan sesuai dengan tugas 

serta fungsinya. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Pedoman pelaksanaan penerimaan kepegawaian 
     x 100% 

Penerimaan Kepegawaian 

6) Kesesuaian penerimaan pegawai degan rencana kebutuhan formasi 

kepegawaian 

Proses untuk mendapatkan, menyeleksi, dan menempatkan tenaga kerja telah 

menempati peran yang terpenting di Poltekkes Denpasar. Penerimaan pegawai sesuai 

dengan rencana kebutuhan sesuai dengan formasi kepegawaian yang diperlukan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kesesuaian penerimaan pegawai degan rencana kebutuhan  
formasi kepegawaian 

       x 100% 
Sistem Penerimaan Kepegawaian 

7) Kepuasan layanan penerimaan pegawai 

Kepuasan dalam pelayanan penerimaan pegawai di Poltekkes Denpasar menjadi salah 

satu indikator yang penting, hal ini dikarenakan kepuasan yang diberikan menjadi 

tolak ukur keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kepuasan layanan penerimaan pegawai 
          x 100% 
Sistem Penerimaan Kepegawaian 

8) Ketepatan dan kecepatan pemrosesan, pengangkatan, kepangkatan, 

pemindahan, dan mutasi lainnya 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat di Poltekkes Denpasar merupakan hal 

yang diutamakan dikarenakan dengan masyarakat yang tingkat kepuasannya tinggi 
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maka proses pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal ini berkaitan dengan 

pegawai baru yang masuk di Poltekkes Denpasar adanya ketepatan dan kecepatan 

pemrosesan, pengangkatan, kepangkatan, pemindahan, dan mutasi terhadap pegawai 

tersebut. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Ketepatan dan kecepatan pemrosesan, pengangkatan,  
kepangkatan, pemindahan, dan mutasi lainnya 
             x 100% 
Sistem Penerimaan Kepegawaian 

9) Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian 

Memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai di Poltekkes Denpasar merupakan 

aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik. 

Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja 

pegawai dan dalam lingkup yang lebih besar dan akan membawa perbaikan kinerja 

perusahaan / pemerintah secara keseluruhan. Mengingat pentingnya pengelolaan data 

pegawai tersebut, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian diperlukan 

terutama mengenai ketepatan dan kecepatan proses pelayanannya. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Ketepatan dan kecepatan pemrosesan administrasi kepegawaian 
                 x 100% 
Sistem administrasi kepegawaian 

b. Penyediaan tenaga pendidikan 

Ketersediaan tenaga Pendidik adalah persentase tenaga pendidik yang memiliki pendidikan 

minimal S2 pada tahun tertentu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kebijakan dan 

kemampuan dalam meningkatkan pendidikan tenaga pendidik ke jenjang minimal S2 dalam 

rangka pemenuhan syarat minimal jenjang pendidikan dosen.    

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin tinggi persentase tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal 

S2, maka kinerja semakin baik. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah tenaga pendidik dengan ijazah minimal S2 pada tahun tertentu. 
                                                                                               X 
100% 
Jumlah seluruh tenaga pendidik pada tahun yang sama 

c. Penyediaan tenaga kependidikan 

Penyediaan tenaga kependidikan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh 

tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Penyediaan 

ini merupakan usaha-usaha mengatur tenaga kependidikan secara seimbang sesuai dengan 

tuntutan pelaksanaan tugas kependidikan melalui penyeleksian yang dilakukan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tenaga kependidikan yang memiliki pendidikan minimal DIII pada tahun 

tertentu 

Ketersediaan tenaga Pendidik adalah persentase tenaga pendidik yang memiliki 

pendidikan minimal DIII pada tahun tertentu. Indikator ini diarahkan untuk mengukur 
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kebijakan dan kemampuan dalam meningkatkan pendidikan tenaga kependidikan ke 

jenjang minimal DIII dalam rangka pemenuhan syarat minimal jenjang pendidikan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah tenaga kependidikan dengan ijazah minimal DIII pada tahun tertentu. 
                                                                                              X 
100% 
Jumlah seluruh tenaga pendidik pada tahun yang sama 

2) Jumlah tenaga administrasi 

Tugas utama bagi seorang tenaga Administrasi adalah melaksanakan kegiatan 

pelayanan kantor, penyediaan fasilitas dan layanan administrasi perkantoran, sesuai 

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. 

Pemenuhan jumlah tenaga administrasi di Poltekkes Denpasar menjadi penunjang 

salah satu keberhasilan dalam pelayanan yang diberikan oleh Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah tenaga administrasi di Poltekkes Denpasar” 

d. Kegiatan pelatihan 

Kegiatan pelatihan sangat penting karena bermanfaat guna menambah pengetahuan atau 

ketrampilan terutama bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Poltekkes Denpasar. Selain 

itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta kapabilitas pegawai terjaga guna 

mengamankan existensi atau peningkatan karir. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian 

Kegiatan pelatihan administrasi kepegawaian sangat penting karena bermanfaat guna 

menambah pengetahuan atau ketrampilan tenaga kepegawaian di Poltekkes Denpasar. 

Selain itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta kapabilitas pegawai 

terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kepegawaian” 

2) Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik 

Kegiatan pelatihan administrasi akademik sangat penting karena bermanfaat guna 

menambah pengetahuan atau ketrampilan tenaga akademik di Poltekkes Denpasar. 

Selain itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta kapabilitas pegawai 

terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi akademik” 

3) Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan 

Kegiatan pelatihan administrasi kemahasiswaan sangat penting karena bermanfaat 

guna menambah pengetahuan atau ketrampilan tenaga kemahasiswaan di Poltekkes 

Denpasar. Selain itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta 

kapabilitas pegawai terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi kemahasiswaan” 
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4) Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan 

Kegiatan pelatihan administrasi keuangan sangat penting karena bermanfaat guna 

menambah pengetahuan atau ketrampilan tenaga keuangan di Poltekkes Denpasar. 

Selain itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta kapabilitas pegawai 

terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi keuangan” 

5) Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan 

Kegiatan pelatihan administrasi perlengkapan sangat penting karena bermanfaat guna 

menambah pengetahuan atau ketrampilan tenaga perlengkapan di Poltekkes Denpasar. 

Selain itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta kapabilitas pegawai 

terjaga guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administrasi perlengkapan” 

e. Pemberdayaan dosen sebagai narasumber 

Jumlah dosen yang menjadi narasumber ke instansi lain adalah persentase  dosen tetap yang 

menjadi narasumber dalam pertemuan ilmiah bagi institusi lain dalam periode 1 tahun. 

Narasumber dalam kegiatan seminar, pelatihan, workshop dan sejenisnya. Indikator ini 

diarahkan untuk mengukur peran Politeknik Kesehatan  Denpasar dalam mengembangkan 

keilmuannya. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang menjadi narasumber di institusi lain, maka 

keberadaan Politeknik Kesehatan  Denpasar semakin mendapat pengakuan dari institusi 

lain, dengan kata lain kinerjanya semakin baik. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah dosen tetap yang menjadi narasumber di institusi lain dalam 1 tahun 
                                x 100% 
Jumlah dosen tetap pada tahun yang sama 

f. Kinerja kehadiran dosen 

Kehadiran dosen tetap pada jam kerja per semester adalah persentase kehadiran dosen pada 

jadwal yang sudah ditetapkan. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kinerja dosen dalam 

melaksanakan PBM. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin tinggi persentase kehadiran dosen sesuai jadual yang ditetapkan, maka semakin 

baik kinerja SDM. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah kehadiran dosen pada jadual yang ditetapkan  
                                                                                            X 100% 
Jumlah kehadiran dosen seharusnya 

g. Dosen tetap bersertifikat dosen profesional 

Jumlah dosen yang telah mempunyai sertifikasi pendidik 1 tahun terakhir adalah persentase 

dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen pada tahun tertentu. Indikator ini diarahkan 
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untuk mengukur kinerja dari aspek keprofesionalan tenaga dosen dalam menjamin mutu 

pelayanan pengajaran  kepada mahasiswa. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin tinggi persentase dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen profesional maka 

semakin baik kinerja SDM dosen. 

Pengukuran Realisasi Kinerja: 

Jumlah dosen tetap yang telah lulus sertifikasi dosen profesioal pada tahun tertentu 
                                                                                                        x 
100% 
Jumlah seluruh dosen tetap pada tahun yang sama 

h. Tenaga fungsional pustakawan 

Jumlah pustakawan merupakan persentase perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional 

pustakawan.  Indikator ini diarahkan untuk mengukur ketersediaan tenaga fungsional 

pustakawan di perpustakaan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin tinggi persentase perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional pustakawan 

menunjukkan semakin baik kinerja perpustakaan 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah perpustakaan yang memiliki tenaga fungsional pustakawan  
x 100% 

Jumlah perpustakaan yang ada 

i. SDM keuangan bersertifikat bendahara 

Jumlah tenaga yang telah mempunyai sertifikasi bendahara 1 tahun terakhir adalah 

banyaknya tenaga bidang keuangan yang telah memiliki sertifikat sebagai bendahara. 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan SDM dalam mengelola keuangan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin banyak jumlah tenaga bidang keuangan yang bersertifikat bendahara menunjukkan 

semakin baik kinerja keuangan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Banyaknya jumlah tenaga bidang keuangan  yang bersertifikat bendahara”. 

j. Produktifitas penyusunan buku ajar 

Jumlah penambahan penyusunan bahan ajar oleh dosen per tahun (modul/diktat, pedoman 

praktek), dengan membuat bahan ajar dan buku ajar dapat menunjang dosen dalam 

menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Bahan ajar yang sebenarnya dibuat 

untuk mahasiswa pun juga dapat disebarluaskan secara nasional atau bahkan secara global 

bila dikompilasikan menjadi buku ajar yang bermutu. Selain itu, buku ajar juga dapat 

dijadikan sebagai sarana berinteraksi antara dosen dengan mahasiswa melalui hasil karya 

tulis dosen itu sendiri. Indikator ini berfungsi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan 

dosen dalam mengajar dan pengembangan diri. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin banyak jumlah penambahan penyusunan bahan ajar oleh dosen per tahun 

(modul/diktat, pedoman praktek) 

Pengukuran realisasi kinerja: 
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“Banyaknya jumlah penambahan penyusunan bahan ajar oleh dosen per tahun 

(modul/diktat, pedoman praktek)” 

k. Disiplin dan pengembangan pegawai 

Disipin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan suatu dinas pemerintahan, 

yang ada dalam diri karyawan, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan 

sukarela pada peraturan dan ketetapan suatu kantor. Sedangkan pengembangan pegawai 

disini memiliki arti Pengembangan pegawai di Poltekkes Denpasar dapat dilihat dari 

pengembangan karir yang dilakukan oleh masing-masing pegawai. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, pemberhentian, dan pensiunan 

pegawai 

Memberikan pelayanan sesama pegawai di Poltekkes Denpasar merupakan salah satu 

hal yang diutamakan dikarenakan dengan tingkat kepuasannya tinggi diatanra 

pegawainya maka menunjang terhadap kinerja suatu perkerjaan dapat terselesaikan. 

Hal ini berkaitan dengan pegawai di Poltekkes Denpasar adanya Kecepatan dan 

ketepatan waktu pemrosesan, pemberhentian, dan pensiunan pegawai maka rasa 

saling memiliki Poltekkes Denpasar akan ada. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, pemberhentian,  
dan pensiunan pegawai 
             x 100% 
Total Jumlah Pegawai Poltekkes Denpasar 

2) Adanya sistem reward dan punishment per tahun 

Pemberlakuan metode Reward And Punishment merupakan hal yang penting untuk 

membentuk pribadi dari mahasiswa. Jika Punishment menghasilkan efek jera, maka 

Reward akan menghasilkan efek sebaliknya yaitu ketauladanan, untuk membuat 

Reward dan Punishment dapat berjalan denga baik diperlukan nya konsistensi yang 

dapat menjamin bahwa reward yang diberikan haruslah bersifat konkrit (bermanfaat), 

dan Punishment yang diberikan bersifat keras dan tidak pandang bulu. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Sistem reward dan punishment per tahun 
             x 100% 
Evaluasi terhadap kinerja pegawai Poltekkes Denpasar 

3) Tersedianya sistem pengembangan pegawai 

Suatu tujuan Poltekkes Denpasar akan dapat tercapai dengan baik apabila pegawai 

dapat menjalankan tugas-tugas dengan efisien. Oleh karena itu untuk meningkatkan 

kemampuan  kerja para pegawai, Poltekkes Denpasar harus menjalankan usaha-usaha 

pengembangan  pegawainya. Jadi tujuan pengembangan pegawai adalah untuk 

memperbaiki efekt ivitas kerja pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah 

ditetapkan.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Sistem pengembangan pegawai 
      x 100% 
Jumlah pegawai Poltekkes Denpasar 
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4) Terlaksananya monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan 

pengembangan pegawai pertahun 

Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan 

kekuatan suatu berjalananya kegiatan. Oleh karena itu dengan melihat besarnya 

kepentingan monitoring terutama pada pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin, dan 

pengembangan pegawai pertahun perlu dimulai adanya suata monitoring yang rutin 

dilakukan. Agar pelayanan terhadap pegawai dapat berjalan lancar dan semakin 

meningkatkan kinerja pegawai Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Monitoring pelaksanaan penerimaan, mutasi, disiplin,  
dan pengembangan pegawai pertahun 
         x 100% 
Evaluasi Pegawai Poltekkes Denpasar 

5) Keterbukaan informasi penerimaan dan administrasi kepegawaian 

Informasi yang terbuka mencakup informasi yang wajib disediakan dan diumumkan 

secara kepada semua pegawai di lingkup Poltekkes Denpasar . Hal ini terkait dengan 

Keterbukaan informasi yang disediakan mengenai penerimaan dan administrasi 

kepegawaian. Sehingga semua pegawai di Poltekkes Denpasar dapat mengembangkan 

dirinya dikarenakan segala informasi yang diberikan tidak tersendat maupun 

dirahasiakan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Keterbukaan informasi penerimaan dan administrasi kepegawaian 
                  x 100% 
Jumlah Pegawai Poltekkes Denpasar 

6) Tersedianya data dan informasi kepegawaian pertahun 

Pada data data dan informasi kepegawaian untuk mengetahui jumlah, kepangkatan, 

golongan, maupun yang lainnya, yang berkaitan dengan kepegawaian di Poltekkes 

Denpasar. Maka sangat pentingnya ketersediaan data dan informasi kepegawaian agar 

Poltekkes Denpasar dapat dengan mudah mendapatkan informasi dari 

kepegawaiannya. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Tersedianya data dan informasi kepegawaian pertahun 
         x 100% 
Jumlah Kepegawaian Poltekkes Denpasar 

7) Tersedianya laporan pengelolaan pegawai pertahun 

Diperlukannya suatu sistem pelaporan yang dilakukan guna mengetahui proses dan 

hasil dari kegiatan pengelolaan pegawai Poltekkes Denpasar pertahun. Laporan yang 

masuk adalah berupa laporan dari kepegawaian terkait dengan segala jenis kegiatan 

pengelolaan kepegawaian di Poltekkes Denpasar. Dengan adanya sistem pelaporan ini 

maka akan dapat diketahui kendala yang dihadapai di dalam melakukan pengelolaan 

kepegawaian di Poltekkes Denpasar. 
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Pengukuran realisasi kinerja : 

Jumlah Laporan pengelolaan pegawai pertahun 
     x 100% 

Sistem Kepegawaian Poltekkes Denpasar 
 

3. Indikator Standart Bidang Keuangan 

I. Pelayanan adminstrasi keuangan 

a. Penyusunan anggaran  

Tersedianya pedoman penyusunan anggaran menjadi salah satu hal yang penting 

diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya panduan penyusunan anggaran maka 

program-program yang dijalankan oleh Poltekkes Denpasar mempunyai dasar dalam 

pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan pengeluaran anggaran. Dengan tersusunnya 

anggaran yang baik dikarenakan adanya pedoman yang tersedia maka program-program 

Poltekkes Denpasar dapat menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Prosentase ketersediaan penyusunan anggaran dalam kegiatan per tahun 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pedoman penyusunan anggaran Poltekkes Denpasar pertahun 
                      x 100% 
Penyusunan Anggaran Poltekkes Denpasar 

b. Pelaksanaan anggaran 

Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari Siklus anggaran yang terdiri dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Siklus anggaran dimulai 

dari tahap penyusunan dan penetapan APBN. Untuk itu Poltekkes Denpasar mempersiapkan 

pelaksanaan anggaran secara hati-hati dan terstruktur. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya pedoman pelaksaan program dan anggaran 

Tersedianya pedoman pelaksanaan anggaran menjadi salah satu hal yang penting 

diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya panduan pelaksanaan anggaran maka 

Poltekkes Denpasar dapat memantau proses penggunaan anggaran pada masing-

masing pelaksana program serta program-program yang berjalan sesuai dengan Visi 

dan Misi Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pedoman pelaksaan program dan anggaran 
                  x 100% 
Pelaksanaan Anggaran Poltekkes Denpasar 

2) Kesesuaian usul realisasi dengan rencana 

Diperlukannya kesesuaian antara usul rencana anggaran dengan realisasi yang 

berjalan, karena hal ini berkaitan dengan ketepatan di dalam merencanakan suatu 

program yang berjalan. Untuk Poltekkes Denpasar benar-benar memperhatikan hal ini 

dikarenakan apabila antara usul yang di rencanakan dengan realisasi nya jauh dari 

yang direncakan maka hal ini menunjukan bahwa kurang siapnya perencanaan di awal 

dan berakibat pada penyerapan anggaran. 

Pengukuran realisasi kinerja : 
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Usulan realisasi anggaran Poltekkes Denpasar 
                  x 100% 
Perencanaan Anggaran Poltekkes Denpasar 

3) Kesesuaian usul revisi program dan anggaran 

Diperlukannya kesesuaian antara usul revisi anggaran dengan realisasi anggaran yang 

berjalan, karena hal ini berkaitan jumlah anggaran yang tersedia. Sehingga di dalam 

melakukan revisi program harus disesuaikan juga dengan anggaran yang tersedia. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Usulan revisi program Poltekkes Denpasar 
                x 100% 
Realisasi Anggaran Poltekkes Denpasar 

4) Jumlah anggaran yang diserap dari anggaran yang tersedia pertahun 

Persentase Jumlah anggaran yang diserap dari anggaran yang tersedia pertahun. 

Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dalam menyerap anggaran yang 

tersedia. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah Anggaran yang diserap pertahun 
           x 100% 
Jumlah Anggaran yang tersedia pertahun 

5) Kenaikan pendapatan rupiah murni 

Peningkatan pendapatan Rupiah Murni adalah persentase kenaikan pendapatan 

Rupiah Murni dari tahun sebelumnya. Indikator ini diarahkan untuk mengukur 

kemampuan dalam memperoleh dana dari Rupiah Murni. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah pendapatan dari Rupiah Murni tahun berjalan – pendapatan Rupiah Murni 
tahun sebelumnya 
                       x 100% 
Jumlah pendapatan Rupiah Murni tahun sebelumnya 

6) Peningkatan pendapatan PNBP 

Peningkatan pendapatan bidang pendidikan adalah persentase kenaikan pendapatan 

dana PNBP yang harus dicapai melalui bidang pendidikan, meliputi pendaftaran, 

matrikulasi, SPP, DPP, praktik, wisuda, legalisasi ijazah dan transkrip, dll. Indikator 

ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dalam menyediakan dukungan dana PNBP 

bidang pendidikan. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah pendapatan PNBP bidang pendidikan tahun berjalan – pendapatan PNBP 
bidang pendidikan tahun sebelumnya 
                         x 100% 
Jumlah pendapatan PNBP bidang pendidikan tahun sebelumnya 

c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran 

Diperlukannya suatu sistem pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan guna 

mengetahui program dan anggaran yang berjalan dari masing-masing kegiatan di Poltekkes 

Denpasar pertahun. Dengan adanya laporan tersebut maka Poltekkes Denpasar dapat 

mengevalusi dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang berjalan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 
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1) Laporan keuangan target dan realisasi pendapatan 

Diperlukannya Laporan keuangan target dan realisasi pendapatan pada Poltekkes 

Denpasar, karena hal ini berkaitan dengan dapat dievaluasinya antara target dan 

realisasi pendapatan dari masing-masing kegiatan di Poltekkes Denpasar pertahun.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Laporan keuangan target dan realisasi pendapatan 
                     x 100% 
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran 

2) Laporan realisasi penyerapan anggaran 

Diperlukannya Laporan realisasi penyerapan anggaran pada Poltekkes Denpasar, 

karena hal ini berkaitan dengan dapat dievaluasinya realisasi penyerapan anggaran 

dari masing-masing kegiatan yang berjalan di Poltekkes Denpasar pertahun.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Laporan realisasi penyerapan anggaran 
                     x 100% 
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran 

3) Tersedianya sistem pelaporan keuangan 

Diperlukannya sistem pelaporan keuangan pada Poltekkes Denpasar, karena hal ini 

berkaitan mempermudah tersusunya laporan keuangan Poltekkes Denpasar pertahun 

yang nantinya disampaikan ke pusat. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya sistem pelaporan keuangan 
                     x 100% 
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran 

4) Tersedianya laporan keuangan 

Diperlukannya laporan keuangan pada Poltekkes Denpasar, karena hal ini berkaitan 

dengan dapat dievaluasinya laporan keuangan Poltekkes Denpasar pertahun sebelum 

laporan tersebut disampaikan ke pusat.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya laporan keuangan 
                     x 100% 
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan anggaran 

d. Monitoring pelaksanaan anggaran 

Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan 

kekuatan suatu berjalananya kegiatan. Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan 

monitoring terutama pada pelaksanaan anggaran pertahun perlu dimulai adanya suatu 

monitoring yang rutin dilakukan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Terlaksananya pengawasan pelaksanaan anggaran 

Pengawasan anggaran dilaksanakan oleh pimpinan untuk mengawasi apakah kegiatan 

telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan sesuai dengan anggaran 

yang disediakan. Sehingga dalam pelaksanaan anggaran dapat di monitoring 

berjalannya sehingga penyerapan anggaran sudah dapat diketahui dari awal. 

Pengukuran realisasi kinerja : 
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Adanya pengawasan pelaksanaan anggaran 
             x 100% 
Monitoring pelaksanaan anggaran 

2) Keterbukaan informasi program, anggaran, dan realisasi 

Adanya keterbukaan informasi mengenai program, anggara, dan realisasi program 

yang berjalan di Poltekkes Denpasar menjadikan monitoring bersama, baik 

monitoring dari pihak internal yaitu lingkup Poltekkes Denpasar dan dari pihak 

eksternal yaitu dari pusat dan masyarakat. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Informasi program, anggaran, dan realisasi 
       x 100% 
Monitoring pelaksanaan anggaran 

 

4. Indikator Standart Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana 

I. Pelayanan administrasi perlengkapan 

a. Prasarana pembelajaran 

Meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan 

senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya 

kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat, keberhasilan pendidikan salah satunya 

berupa efektivitas Poltekkes Denpasar secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh 

kelengkapan sarana prasarana.  Pengadaan sarana dan prasarana belajar yang memadai 

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di Poltekkes Denpasar. 

Prasarana yang lengkap di Poltekkes Denpasar membuat dosen dan mahasiswa menjadi 

gairah dalam proses pembelajaran, sebab segala fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan 

belajar mengajar terpenuhi. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Penyediaan ruang kuliah 

Diperlukannya ruang kuliah yang memadai sehingga kenyamaan dalam proses belajar 

mengajar mahasiswa tercapai. Jumlah ruang kuliah yang disediakan harus disesuaikan 

dengan jumlah mahasiswa yang ada. Dengan penyediaan ruang kuliah yang memadai 

maka pelayanan yang dilakukan kepada mahasiswa dapat maksimal. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah ruang kuliah Poltekkes Denpasar 
       x 100% 
Jumlah Mahasiswa Poltekkes Denpasar 

2) Jumlah kelas yang terfasilitasi ICT 

Ilmu pengetahuan saja tidak lagi cukup, sebab kita sudah berada di sekitar teknologi 

mobile, serba nir–kabel, semua menuntut multimedialitas. Siap atau tidak 

pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi/Technology Information 

& Comunication (TIK/ICT) harus dimulai sejak sekarang. Poltekkes Denpasar 

merupakan yang berbasis ICT (Information Communication and Technologi) secara 

riil. Artinya seorang pembelajar akan terfasilitasi kebutuhan belajarnya dengan sarana 
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ICT yang ada, seperti halnya berkomunikasi langsung via internet. Untuk itu 

Poltekkes Denpasar menyiapkan untuk semua ruangan kelas telah terfasilitasi ICT. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah kelas yang terfasilitasi ICT - Jumlah ruang kuliah Poltekkes Denpasar” 
3) Penyediaan ruang dosen 

Diperlukannya ruang dosen di Poltekkes Denpasar yaitu sebagai ruang konsultasi 

mahasiswa melakukan bimbingan. Jumlah ruang dosen yang disediakan harus 

disesuaikan dengan jumlah dosen yang ada. Dengan penyediaan ruang dosen yang 

memadai maka pelayanan yang dilakukan kepada mahasiswa pun dapat bejalan 

maksimal. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah ruang dosen Poltekkes Denpasar 
       x 100% 
Jumlah dosen Poltekkes Denpasar 

4) Penyediaan ruang administrasi 

Diperlukannya ruang administrasi di Poltekkes Denpasar yaitu sebagai ruang kerja 

pegawai Poltekkes Denpasar. Dengan penyediaan ruang administrasi yang memadai 

maka kenyamanan pegawai dalam bekerja akan tercipta sehingga akan berpengaruh 

pada tingkat kinerja pegawai Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah ruang ruang administrasi 
       x 100% 
Jumlah pegawai Poltekkes Denpasar 

b. Meningkatkan peralatan (ABBM) 

Penyediaan sarana ruangan (meubeler dan komputer) yang dimaksud disini adalah ruang 

kuliah yang memadai sehingga kenyamaan dalam proses belajar mengajar mahasiswa 

tercapai, diperlukannya peralatan-peralatan yang memadai di dalam ruang kuliah, seperti 

kursi kuliah, meja, LCD, Komputer, dan lainnya. Dengan peralatan yang memadai maka 

akan menunjang proses pembelajaran mahasiswa dalam ruangan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

“Prosesntase pemenuhuan kebutuhan peralatan pada masing-masing ruang kuliah telah 

mencapai 100%” 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah peralatan (ABBM) Poltekkes Denpasar 
           x 100% 
Jumlah ruang kuliah Poltekkes Denpasar 

c. Memaksimalkan pemanfaatan Laboratorium 

Laboratorium merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan belajar 

mengajar di Poltekkes Denpasar, memaksimalkan Laboratorium yang ada di Poltekkes 

Denpasar untuk proses belajar mahasiswa sehingga mahasiswa Poltekkes Denpasar dapat 

mempersiapkan diri nantinya untuk bersaing dengan universitas lain di dunia kerja. 

Indikator keberhasilan kinerja: 
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1) Rasio luas lab dengan mahasiswa 

Sarana pembelajaran di laboratorium adalah persentase jenis alat laboratorium yang 

keberadaanya/ketersediaannya memiliki rasio 1 alat berbanding 8 mahasiswa (1: 8) 

pada 1 (satu) semester. Indikator ini diarahkan untuk mengukur ketercukupan sarana 

pembelajaran di laboratorium sebagai indikator keberhasilan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar dalam memberikan pengajaran laboratorium yang berkualitas 

dan memadahi kepada mahasiswa dalam mencapai kompetensi mata kuliah tertentu. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah jenis alat laboratorium yang keberadaannya memiliki rasio 1:8  
pada satu semester tertentu 
                                                                                                        x 100% 
Jumlah jenis alat laboratorium yang dibutuhkan (seharusnya ada )  
pada semester yang sama 

2) Kecukupan alat dan bahan untuk setiap praktikum 

Di laboratorium terdapat berbagai macam alat dan bahan yang dapat mendukung 

kegiatan di dalamnya. Tujuan praktikum ini agar kita mampu mengenali bahan dan 

peralatan yang digunakan sehingga diperoleh data yang cukup valid untuk dianalisa. 

Alat dan bahan yang digunakan ketika praktikum sangat penting untuk terlebih dahulu 

dipahami sehingga kita dapat menggunakannya dan mengetahui fungsinya dengan 

baik. Kecukupan alat dan bahan untuk praktikum menjadi hal yang perlu diperhatikan 

sehingga kepuasan mahasiswa terhadapat pelayanan Poltekkes Denpasar tercapai. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah alat dan bahan untuk setiap praktikum 
           x 100% 
Jumlah ruang kuliah Poltekkes Denpasar 

d. Kualitas dan kuantitas peralatan serta mesin 

Dalam mengadakan peralatan serta mesin, Poltekkes Denpasar benar-benar memperhatikan 

antara kualitas dan kuantitasnya, hal ini dilakukan dikarenakan dalam pemenuhan peralatan 

dan mesin Poltekkes Denpasar mempertimbangkan mesin yang dipakai harus benar-benar 

diperlukan, jenis mesin hendaknya praktis, mesin tersebut dapat mengurangi biaya 

pelaksanaan pekerjaan, mesin dapat mempercepat selesainya pekerjaan, mutu mesin harus 

benar-benar baik, mesin dapat dipergunakan untuk bermacam-macam pekerjaan, 

pemeliharaan mesin dapat dilakukan dengan mudah, pelatihan untuk menggunakan mesin 

tersebut dapat dilakukan dengan mudah, mesin dapat disesuaikan dengan mutu pegawai, 

mesin harus cocok dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan tersedianya ruang untuk 

meletakkan mesin tersebut. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

Tersedianya pedoman penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana menjadi salah satu 

hal yang penting diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya panduan 

penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana maka Poltekkes Denpasar dapat 

memantau kebutuhan sarana dan prasarana yang masih diperlukan untuk beberapa 

ruangan untuk menunjang sarana dan prasarana PBM serta menunjung kinerja 

pegawai Poltekkes Denpasar. 
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Pengukuran realisasi kinerja : 

Pedoman Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 
                    x 100% 
Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

2) Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan sarana dan 

prasarana 

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Poltekkes Denpasar merupakan salah 

satu kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana yang belum ada. Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan 

rencana kebutuhan sarana dan prasarana  akan meningkatkan dan memperlancar 

proses belajar mengajar baik di kelas maupun untuk kegiatan praktikum, serta 

menunjang kinerja pegawai Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rencana kebutuhan  
sarana dan prasarana 
                 x 100% 
Kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

3) Keseuaian rencana dengan kebutuhan 

Diperlukannya kesesuaian antara rencana dengan kebutuhan sarana dan prasarana, 

karena hal ini berkaitan dengan ketepatan di dalam merencanakan suatu kebutuhan 

yang diperlukan. Untuk Poltekkes Denpasar benar-benar memperhatikan hal ini 

dikarenakan apabila antara usul yang di rencanakan dengan realisasi nya jauh dari 

yang direncakan maka hal ini menunjukan bahwa kurang siapnya perencanaan di awal 

dan berakibat pada pemenuhan kebutuhan yang tidak tepat. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Keseuaian rencana dengan kebutuhan 
                  x 100% 
Kegiatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana 

4) Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan 

Tersedianya pedoman administrasi perlengkapan menjadi salah satu hal yang penting 

diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya panduan administrasi perlengkapan 

maka Poltekkes Denpasar dapat memantau ketersediaan perlengkapan yang ada, dan 

dapat diketahui kebutuhan perlengkapan apa lagi yang harus dipenuhi. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pedoman administrasi perlengkapan 
                 x 100% 
Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana 

5) Ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana  

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Poltekkes Denpasar merupakan salah 

satu kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana yang belum ada. Ketepatan dan kecepatan waktu pengadaan 

sarana dan prasarana  akan meningkatkan dan memperlancar proses belajar mengajar 

baik di kelas maupun untuk kegiatan praktikum, serta menunjang kinerja pegawai 

Poltekkes Denpasar. 
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Pengukuran realisasi kinerja: 

Ketepatan dan kecepatan pengadaan sarana dan prasarana 
                 x 100% 
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 

6) Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan 

Diperlukannya kesesuaian antara pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana 

kebutuhan, karena hal ini berkaitan dengan ketepatan di dalam pengadaan suatu 

kebutuhan yang diperlukan.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kesesuaian pengadaan sarana dan prasarana dengan rencana kebutuhan 
                     x 100% 
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 

7) Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana 

Diperlukannya kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana, karena hal ini 

berkaitan dengan ketepatan di dalam memelihara aset negara yang dimiliki oleh 

Poltekkes Denpasar, sehingga dengan penyimpanan sarana dan prasarana yang tepat 

maka dapat mengurangi kebubutuhan sarana dan prasarana selanjutnya.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kesesuaian penyimpanan sarana dan prasarana 
                           x 100% 
Sarana dan prasarana yang ada di Poltekkes Denpasar 

8) Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana 

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa di Poltekkes Denpasar merupakan salah 

satu kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana yang belum ada. Ketepatan dan kecepatan Ketepatan dan 

kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana akan meningkatkan dan 

memperlancar proses belajar mengajar baik di kelas maupun untuk kegiatan 

praktikum, serta menunjang kinerja pegawai Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Ketepatan dan kecepatan pendistribusian sarana dan prasarana 
                 x 100% 
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 

9) Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan pemeliharaan, dan perawatan sarana dan 

prasarana, karena hal ini berkaitan dengan ketepatan dan kecepatan pemeliharaan, dan 

perawatan aset negara yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar, sehingga dengan 

pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang tepat dan cepat maka dapat 

mengurangi kebubutuhan sarana dan prasarana selanjutnya.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketepatan dan kecepatan pemeliharaan, dan perawatan  
sarana dan prasarana 
                           x 100% 
Sarana dan prasarana yang ada di Poltekkes Denpasar 
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10) Terlaksananya monitoring pendayagunaan aset 

Monitoring merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan 

kekuatan suatu berjalananya kegiatan. Oleh karena itu dengan melihat besarnya 

kepentingan monitoring terutama pada pelaksanaan pendayagunaan aset pertahun 

perlu dimulai adanya suatu monitoring yang rutin dilakukan.  

Pengukuran realisasi kinerja : 

Monitoring pendayagunaan aset 
                           x 100% 
Pendayagunaan aset yang dimiliki Poltekkes Denpasar 

11) Terlaksananya inventarisasi asset 

Inventarisasi Aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset 

berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu. Untuk Poltekkes 

Denpasar diperlukannya inventarisasi asset agar dapat diketahui barang milik negara 

yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Terlaksananya inventarisasi asset 
                  x 100% 
Asset yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar 

12) Terlaksananya usul penghapusan asset 

Penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus/meniadakan 

barang-barang dari daftar inventaris aset BMN berdasarkan asas pengelolaan BMN. 

Penghapusan dimaksud bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab pengelolaan 

barang milik negara yang berada pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna 

Barang dan/atau Pengelola Barang baik secara administratif maupun fisik. Dengan 

adanya usul penghapusan aset ini maka Poltekkes Denpasar dapat mengganti aset 

yang kondisinya sudah rusak berat menjadi baru kembali. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Terlaksananya usul penghapusan asset 
                  x 100% 
Asset yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar 

13) Tersedianya data dan informasi perlengkapan 

Tersedianya Data dan Informasi perlengkapan adalah unsur penunjang yang 

diperlukan untuk melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan aset yang 

dimiliki oleh Poltekkes Denpasar. Sehingga proses usulan, perencanaan, pengadaan, 

hingga penghapusan yang dilakukan Poltekkes Denpasar dapat berjalan lancar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya data dan informasi perlengkapan 
                  x 100% 
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana  

14) Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan 

Diperlukannya laporan pengelolaan perlengkapan pada Poltekkes Denpasar, karena 

hal ini berkaitan dengan dapat dievaluasinya kegiatan pengelolaan perlengkapan 

Poltekkes Denpasar pertahun.  
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Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya laporan pengelolaan perlengkapan 
                   x 100% 
Laporan pertanggungjawaban Poltekkes Denpasar 

II. Pelayanan administrasi umum 

a. Penyediaan sarana 

Tersedianya sarana pelayanan administrasi umum yang memadai menjadi salah satu 

penunjang yang penting diperhatikan, hal ini berkaitan dengan kenyamanan yang diberikan 

kepada penerima pelayanan di Poltekkes Denpasar serta kenyamanan pegawai Poltekkes 

Denpasar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

“Prosentase pemenuhuan kebutuhan penyediaan sarana di Poltekkes Denpasar telah 

mencapai 100%” 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Penyediaan sarana di Poltekkes Denpasar 
             x 100% 
Pelayanan administrasi umum di Poltekkes Denpasar 

b. Penyediaan tenaga yang kompeten 

Tersedianya tenaga yang kompeten menjadi salah satu penunjang yang penting diperhatikan, 

hal ini berkaitan dengan kenyamanan yang diberikan kepada penerima pelayanan di 

Poltekkes Denpasar serta kenyamanan pegawai Poltekkes Denpasar didalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya tenaga yang kompeten maka pelayanan yang 

diberikan memuaskan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi 

Idealnya keahlian merupakan kualifikasi utama dasar kebijaksanaan penempatan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Keahlian yang dimaksud dapat berupa 

kemampuan teknik, Human Skill, dan Conceptual Skill. Kemampuan teknik adalah 

ketrampilan fisik (tangan) seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sedangkan Human Skill, adalah keahlian berkomunikasi di dalam berhubungan 

dengan orang lain dan atau mempengaruhi orang lain. Conceptual Skill adalah 

kemampuan membuat suatu konsep serta menuangkan atau mengaplikasikannya 

dalam bentuk kagiatan. Untuk itu Poltekkes Denpasar menempatkan pegawai-

pegawainya sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama di daam melakukan 

pelayanan administrasi. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kesesuaian kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi 
             x 100% 
Kualifikasi tenaga dengan tugas dan fungsi 

2) Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administasi umum (unit pr tahun) 

Kegiatan pelatihan administrasi umum sangat penting karena bermanfaat guna 

menambah pengetahuan atau ketrampilan tenaga umum di Poltekkes Denpasar. Selain 

itu akan berfungsi sebagai “charger” agar kemapuan serta kapabilitas pegawai terjaga 

guna mengamankan existensi atau peningkatan karir. 
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Pengukuran realisasi kinerja: 

Jumlah dan jenis pelatihan bagi tenaga administasi umum 
             x 100% 
Jumlah dan jenis pelatihan 

c. Layanan persuratan/kearsipan 

Pengurusan atau tata usaha, yang bisa meliputi tata persuratan, arsip, pencatatan pelaksanaan 

kurikulum, kesiswaan, perlengkapan maupun keuangan dalam suatu organisasi. Mampu 

mengadministrasikan persuratan dan kearsipan dalam rangka meningkatkan pelayanan 

proses administrasi yang menyangkut persuratan dan kearsipan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya pedoman persuratan/kearsipan 

Tersedianya pedoman persuratan/kearsipan menjadi salah satu hal yang penting 

diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya panduan persuratan/kearsipan maka 

Poltekkes Denpasar dapat menyeragamkan tata pesuratan dan kearsipan, dengan 

adanya keseragaman ini maka untuk pendataan kearsipan dapat tertata rapi. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pedoman persuratan/kearsipan 
          x 100% 
Pelayanan persuratan/kearsipan 

2) Ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan 

keluar 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk 

dan keluar, karena hal ini berkaitan dengan ketepatan dan kecepatan pencatatan dan 

pendistribusian surat masuk dan keluar oleh Poltekkes Denpasar, sehingga dengan 

pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar yang tepat dan cepat maka 

dapat info yang didapat dan diberikan dapat disampaikan dengan cepat. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian  
surat masuk dan keluar 
                           x 100% 
Pelayanan persuratan/kearsipan 

3) Ketepatan dan kecepatan perawatan dan pemeliharaan arsip 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian surat masuk 

dan keluar, karena hal ini berkaitan dengan ketepatan dan kecepatan pencatatan dan 

pendistribusian surat masuk dan keluar oleh Poltekkes Denpasar, sehingga dengan 

pencatatan dan pendistribusian surat masuk dan keluar yang tepat dan cepat maka 

dapat info yang didapat dan diberikan dapat disampaikan dengan cepat. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketepatan dan kecepatan pencatatan dan pendistribusian  
surat masuk dan keluar 
                           x 100% 
Pelayanan persuratan/kearsipan 

4) Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip, 

karena hal ini berkaitan dengan ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul 
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penghapusan arsip oleh Poltekkes Denpasar, sehingga dengan penyusutan dan usul 

penghapusan arsip yang tepat dan cepat maka arsip-arsip pemberitahuan, kegiatan, 

maupun yang lainnya, yang telah berjalan dapat segera dirapikan, dengan seperti ini 

akan mengurangi resiko penumpukan berkas arsip yang sudah tidak terpakai. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketepatan dan kecepatan penyusutan dan usul penghapusan arsip 
                                 x 100% 
Pelayanan persuratan/kearsipan 

5) Ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip, karena hal ini 

berkaitan dengan pelayanan peminjaman arsip oleh Poltekkes Denpasar, sehingga 

dengan pelayanan peminjaman arsip maka pelayanan yang diberikan terutama 

mengenai peminjaman arsip dapat berjalan memuaskan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Ketepatan dan kecepatan pelayanan peminjaman arsip 
                      x 100% 
Pelayanan persuratan/kearsipan 

d. Layanan kerumahtanggaan 

Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, 

dan kenyamanan merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan di dalam pemberian 

pelayanan terhadap masyarakat, dengan keadaan ruang yang bersih, aman, indah, tetib, dan 

nyaman maka pelayanan yang diberikan akan maksimal dan pelayanan yang dirasakan pun 

akan maksimal. Diperlukannya kecepatan dan ketetapan dalam pelayanan ini, karena 

melihat keadaan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

“Prosentase pemenuhuan layanan kerumahtanggaan mengenai  Kecepatan dan ketepatan 

waktu pelayanan kebersihan, keamanan, keindahan, ketertiban, dan kenyamanan telah 

mencapai 100%” 

Pengukuran realisasi kinerja: 

Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan kebersihan, keamanan,  
keindahan, ketertiban, dan kenyamanan 
              x 100% 
Layanan kerumahtanggaan 

e. Layanan keprotokolan 

Peran protokoler ini sangat strategis karena tidak hanya memberikan pelayanan yang prima 

terhadap pegawai saja, tapi juga tamu. Jika protokoler benar-benar memberikan pelayanan 

prima terhadap tamu/ pihak dari luar Poltekkes Denpasar, maka persepsi positif pun akan 

diberikan pada Poltekkes Denpasar secara keseluruhan. Ini tentu akan menunjang 

kesuksesan Poltekkes Denpasar. Protokol ini tidak hanya melayani para pegawai sesuai 

protokol, tetapi juga melayani tamu yang datang ke Poltekkes Denpasar. Dalam memberikan 

pelayanan yang prima, Protokoler haruslah mengenal siapa yang akan dilayaninya. 

Indikator keberhasilan kinerja: 
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1) Kecepatan dan ketetapan waktu pelayanan pimpinan dan tamu 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan pelayanan waktu pelayanan pimpinan dan 

tamu, karena hal ini berkaitan dengan pelayanan pimpinan dan tamu oleh Poltekkes 

Denpasar, sehingga dengan pelayanan pimpinan dan tamu maka pelayanan yang 

diberikan terutama mengenai pelayanan pimpinan dan tamu dapat berjalan 

memuaskan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan ketetapan waktu pelayanan pimpinan dan tamu 
                       x 100% 
Pelayanan keprotokolan 

2) Tersedianya data penerimaan tamu 

Tersedianya data penerimaan tamu adalah unsur penunjang yang diperlukan untuk 

melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan tamu oleh Poltekkes 

Denpasar. Sehingga proses penerimaan tamu yang dilakukan Poltekkes Denpasar 

dapat berjalan lancar. Dan kita dapat mengetahui jumlah tamu yang datang ke 

Poltekkes Denpasar dan Siapa saja tamu tersebut. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya data penerimaan tamu 
                  x 100% 
Pelayanan keprotokolan 

3) Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas, upacara, wisuda, dan 

seminar 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan pelayanan waktu pelayanan rapat dinas, 

upacara, wisuda, dan seminar, karena hal ini berkaitan dengan pelayanan rapat dinas, 

upacara, wisuda, dan seminar oleh Poltekkes Denpasar, sehingga dengan pelayanan 

rapat dinas, upacara, wisuda, dan seminar maka pelayanan yang diberikan terutama 

mengenai pelayanan pimpinan dan tamu dapat berjalan memuaskan. Karena segala 

kesiapan dan kesigapan dalam persiapan acara dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan rapat dinas,  
upacara, wisuda, dan seminar 
                       x 100% 
Pelayanan keprotokolan 

f. Layanan hukum dan peraturan  

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pelayanan administrasi hukum dan 

peraturan pada Poltekkes Denpasar memiliki fungsi pelayanan melaksanaan pembinaan dan 

pengendalian, pelaksanaan tugas teknis kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan 

laporan pelaksanaan tugas tenis di bidang pelayanan administrasi hukum dan peraturan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Tersedianya himpunan peraturan yang mendukung pelaksanaan perguruan 

tinggi 

Himpunan peraturan yang mendukung pelaksanaan perguruan tinggi yaitu untuk 

membantu memudahkan mencari secara tepat dan tepat setiap peraturan yang 

diberlakukan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan perguruan tinggi 
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khususnya, steakholder dan masyarakat luas. Poltekkes Denpasar mencoba 

menyediakan beberapa himpunan-himpunan peraturan yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya himpunan peraturan yang mendukung pelaksanaan  
perguruan tinggi 
                            x 100% 
Pelayanan hukum dan peraturan 

2) Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan rancangan peraturan, 

karena hal ini berkaitan dengan pelayanan penyusunan rancangan peraturan oleh 

Poltekkes Denpasar, sehingga dengan pelayanan penyusunan rancangan peraturan, 

pelayanan yang diberikan terutama mengenai peraturan yang diberlakukan di 

Poltekkes Denpasar dapat berjalan memuaskan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan rancangan peraturan 
                       x 100% 
Pelayanan hukum dan peraturan 

3) Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan waktu pemberian bantuan hukum, karena hal 

ini berkaitan dengan pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Poltekkes Denpasar, 

sehingga pelayanan yang diberikan terutama mengenai pemberian bantuan hukum 

yang diberlakukan di Poltekkes Denpasar dapat berjalan memuaskan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan ketepatan waktu pemberian bantuan hukum 
                       x 100% 
Pelayanan hukum dan peraturan 

g. Layanan organisasi dan ketatalaksanaan 

Pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan mempunyai fungsi untuk memberikan pembinaan, 

koordinasi, evaluasi, dan monitoring organisasi, analisis jabatan, dan peningkatan kinerja 

organisasi serta melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi, dan monitoring sistem dan 

prosedur kerja, sistem administrasi umum, tata laksana pelayanan publik kepada masyarakat 

serta pegawai di lingkup Poltekkes Denpasar. 

1) Tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan 

Tersedianya pedoman organisasi dan ketatalaksanaan menjadi salah satu hal yang 

penting diperhatikan, hal ini dikarenakan dengan adanya panduan organisasi dan 

ketatalaksanaan maka Poltekkes Denpasar dapat menjadikan acuan di dalam 

melaksanakan kegiatan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Pedoman organisasi dan ketatalaksanaan 
            x 100% 
Pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan 

 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Poltekkes Denpasar 71 



2) Kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan, pembentukan, 

penyempurnaan unit organisasi 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan waktu pengkajian usulan, pembentukan, 

penyempurnaan unit organisasi oleh Poltekkes Denpasar, sehingga pelayanan yang 

diberikan terutama mengenai pengkajian usulan, pembentukan, penyempurnaan unit 

organisasi yang diberlakukan di Poltekkes Denpasar dapat berjalan memuaskan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan ketepatan waktu pengkajian usulan,  
pembentukan, penyempurnaan unit organisasi 
                       x 100% 
Pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan 

3) Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan sistem dan prosedur 

Diperlukannya ketepatan dan kecepatan waktu penyusunan sistem dan prosedur oleh 

Poltekkes Denpasar, sehingga pelayanan yang diberikan terutama mengenai 

penyusunan sistem dan prosedur yang diberlakukan di Poltekkes Denpasar dapat 

berjalan memuaskan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan sistem dan prosedur 
                       x 100% 
Pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan 

h. Pelaporan administrasi umum 

Tersedianya Data dan Informasi administrasi umum adalah unsur penunjang yang 

diperlukan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi umum yang 

dilakukan oleh Poltekkes Denpasar. Sehingga proses pengadministrasian dapat berjalan 

lancar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Tersedianya Data dan Informasi administrasi umum 
                      x 100% 
Pelaporan administrasi umum 

i. Kunjungan dari instansi lain 

Frekuensi kegiatan kunjungan instansi lain ke Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar 

merupakan frekuensi kegiatan kunjungan instansi lain ke Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar. Indikator ini diarahkan untuk mengukur eksistensi Politeknik Kesehatan 

Denpasar sebagai pusat rujukan penyelenggaraan pendidikan kesehatan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin banyak jumlah kunjungan menunjukkan semakin eksisnya Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar sebagai pusat rujukan, dengan demikian semakin baik kinerja 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Banyaknya jumlah kunjungan dari institusi/ instansi lain ke Politeknik Kesehatan  

Denpasar pada tahun tertentu.” 
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III. Pelayanan administrasi perpustakaan  

a. Buku perpustakaan 

Penambahan buku perpustakaan adalah jumlah buku baru dalam exemplar pada periode 1 

tahun. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan Politeknik Kesehatan Kemenkes 

Denpasar dalam mengembangkan sumber belajar berupa buku di perpustakaan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

1) Rasio bahan pustaka dan mahasiswa 

Perpustakaan Poltekkes Denpasar merupakan pusat sumber belajar yang potensial 

untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan serta penyebaran informasi, 

dengan demikian perpustakaan Poltekkes Denpasar haruslah menyediakan bahan-

bahan pustaka atau referensi yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau para pemakainya. 

Sebuah perpustakaan dapat dikatakan telah menjalankan fungsinya apabila di dalam 

perpustakaan tersedia banyak bahan pustaka. Sebaliknya perpustakaan yang kurang 

memiliki bahan bahan-bahan pustaka, atau jarang bahkan tidak pernah ditambah 

dengan bahan-bahan pustaka yang baru akan ketinggalan zaman dan lambat-laun 

mahasiswa menjadi kurang senang mengunjungi perpustakaan. Untuk itu diperlukan 

penghitungan rasio antara bahan pustaka dengan mahasiswa yang ada di Poltekkes 

Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

Bahan pustaka perpustakaan Poltekkes Denpasar 
                       x 100% 
Mahasiswa Poltekkes Denpasar pada tahun tertentu 

2) Jumlah jurnal on CD R/online 

Jurnal yang dimaksud disini adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam suatu 

bidang ilmu tertentu, jurnal ini disediakan untuk membantu mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhir, maupun bisa digunakan sebagai acuan untuk bidang keilmuan 

lainnya. Jurnal dibuat oleh Dosen Poltekkes Denpasar dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Jurnal di Poltekkes Denpasar selain disediakan dengan bentuk majalah, 

saat ini tengah disediakan juga dalam bentuk CD R dan di upload melalui jurnal 

online. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah jurnal yang tersedia di Poltekkes Denpasar - Jumlah jurnal on CD 

R/online” 

3) Lamanya jam layanan  

Lamanya jam layanan yang dimaksud disini adalah jam pelayanan yang diberikan 

petugas perpustakaan Poltekkes Denpasar dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa dan dosen. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jam pelayanan perpustakaan poltekkes denpasar – lamanya jam pelayanan 

perpustakaan” 
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4) Luas ruang perpustakaan 

Perlu diperhatikan juga luas ruangan yang disediakan untuk ruang perpustakaan, 

karena ini berpengaruh dengan banyaknya bahan pustaka yang disediakan dan 

banyaknya ruang baca yang disediakan. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah luas ruangan perpustakaan Poltekkes Denpasar” 

5) Jumlah transaksi online (per bulan) 

Jumlah transaksi online per bulan yang dimaksud disini adalah jumlah transaksi yang 

dilakukan di perpustakaan Poltekkes Denpasar, transaksi yang dimaksud disini adalah 

transaksi yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti transaksi peminjaman buku, 

transaksi download jurnal yang disediakan melalui online. Hasil transaksi ini direkap 

menjadi satu bulan. Maka akan diketahui jumlah transaksi yang dilakukan 

perpustakaan Poltekkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah transaksi online (per hari) perpustakaan Poltekkes Denpasar x 12 bulan” 

6) Jumlah transaksi online (per hari) 

Jumlah transaksi online per hari yang dimaksud disini adalah jumlah transaksi yang 

dilakukan di perpustakaan Poltekkes Denpasar, transaksi yang dimaksud disini adalah 

transaksi yang berkaitan dengan perpustakaan, seperti transaksi peminjaman buku, 

transaksi download jurnal yang disediakan melalui online. 

Pengukuran realisasi kinerja : 

“Jumlah transaksi online (per hari) perpustakaan Poltekkes Denpasar” 

b. Jurnal yang dilanggan 

Jumlah jurnal ilmiah yang diperoleh secara rutin per penerbitan secara langganan adalah 

jumlah jurnal ilmiah internasional yang diperoleh secara rutin per penerbitan secara 

langganan. Indikator ini diarahkan untuk mengukur kemampuan dalam mengembangkan 

sumber belajar berupa jurnal ilmiah internasional di perpustakaan. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin banyak jurnal yang dilanggan, maka semakin baik kinerja pengelolaan manajemen, 

administrasi dan keuangan dalam mengembangkan sumber belajar di Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah jurnal ilmiah internasional yang dilanggan dalam periode 1 tahun”. 

c. Kunjungan dosen ke perpustakaan 

Rata-rata kunjungan dosen pertahun ke perpustakaan merupakan pengukuran jumlah 

kunjungan dosen ke perpustakaan, indikator pelayanan ini digunakan sebagai acuan 

mengukur minat dosen di Poltekkes Denpasar untuk datang ke Perpustakaan Poltekkes 

Denpasar, dikarenakan budaya membaca dan mencari buku di perpustakaan sudah tak lagi 

dipentingkan oleh beberapa dosen, padahal perpustakaan merupakan salah satu bagian dari 

penting yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar. Untuk itu Poltekkes Denpasar mencoba 

memberikan pelayanan kepada dosen Poltekkes Denpasar terkait fasilitas di perpustakaan, 

sehingga dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. 
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Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin banyak kunjungan yang dilakukan dosen ke perpustakaan di Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah kunjungan dosen Poltekkes Denpasar ke perpustakaan dalam periode 1 tahun”. 

d. Kunjungan mahasiswa ke perpustakaan 

Rata-rata kunjungan mahasiswa per tahun ke perpustakaan merupakan pengukuran jumlah 

kunjungan mahasiswa ke perpustakaan, indikator pelayanan ini digunakan sebagai acuan 

mengukur minat mahasiswa di Poltekkes Denpasar untuk datang ke Perpustakaan Poltekkes 

Denpasar, dikarenakan budaya membaca dan mencari buku di perpustakaan sudah tak lagi 

dipentingkan oleh beberapa mahasiswa dikarenakan untuk saat ini sudah tersedoa media 

elektronik yang memadai, padahal perpustakaan merupakan salah satu bagian dari penting 

yang dimiliki oleh Poltekkes Denpasar. Untuk itu Poltekkes Denpasar mencoba memberikan 

pelayanan kepada mahasiswa Poltekkes Denpasar terkait fasilitas di perpustakaan, sehingga 

dapat meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Untuk saat ini perpustakaan di Poltekkes 

Denpasar sudah menambah fasilitas yang nyaman dan media elektronik yang memadai 

untuk mahasiswa. 

Indikator keberhasilan kinerja: 

Semakin banyak kunjungan yang dilakukan mahasiswa ke perpustakaan di Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar. 

Pengukuran realisasi kinerja: 

“Jumlah kunjungan mahasiswa ke perpustakaan dalam periode 1 tahun”. 

 

II. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

A. Petunjuk Pencapaian Standar Nasional Pendidikan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dan diterapkan dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan mulai dari sistem penerimaan mahasiswa baru, proses 

pembelajaran teori, praktek dan lapangan, sarana dan prasarana, penyelenggaraan ujian 

sampai dengan kegiatan wisuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam SPM adalah : 

1. SPM disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada 

komponen pendidikan secara merata dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.   

2. SPM ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan diberlakukan untuk seluruh Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan. 

3. Penerapan SPM oleh Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari penyelenggaraan 

pelayanan dasar nasional. 

4. SPM bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. 

5. SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan 

institusi pendidikan serta kemampuan kelembagaan dan personil dalam bidang 

pendidikan.  

Selanjutnya dalam penyusunan SPM dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 
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1. Keberadaan sistem informasi, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang 

menjamin pencapaian SPM dapat dipantau dan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan 

secara berkelanjutan. 

2. Standar pelayanan tertinggi yaitu kegiatan pelayanan yang telah dicapai dalam bidang 

pendidikan. 

3. Keterkaitan antara SPM dalam suatu bidang dengan SPM dalam bidang lainnya. 

4. Kemampuan keuangan, kelembagaan dan personil dalam bidang pendidikan. 

5. Pengalaman empiris tentang cara penyediaan pelayanan dasar pendidikan yang telah 

terbukti dapat menghasilkan mutu pelayanan penddikan yang ingin dicapai. 

Tujuan pelaksanaan SPM ini dimaksudkan : 

1. Terjaminnya hak komponen pendidikan untuk menerima suatu pelayanan dasar dari 

institusi pendidikan. 

2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam menyediakan 

suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan 

pembiayaan pendidikan. 

3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang 

lebih adil dan transparan. 

4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM 

dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran pendidikan dengan tujuan yang lebih 

terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan 

terhadap masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat mengukur sejauh mana institusi 

pendidikan dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik. 

5. Memperjelas tugas pokok institusi pendidikan dan mendorong terwujudnya checks and 

balances yang efektif.  

6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan. 

Perkembangan kebutuhan dan kemampuan adalah perubahan-perubahan yang terjadi 

dalam kurun waktu tertentu terhadap kebutuhan pelayanan dasar serta keberhasilan 

pencapaian SPM, dengan mempertimbangkan kemampuan institusi pendidikan, yang dikaji 

secara terus menerus, dalam rangka peningkatan akses masyarakat perhadap pelayanan dasar.  

Informasi kepada masyarakat disampaikan melalui papan pengumuman, media cetak, 

media elektronik (website), dan forum diskusi publik dan/atau media lainnya yang 

memungkinkan masyarakat mendapatkan akses pada informasi dimaksud. 

Penyelenggaraan pendidikan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan  sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah  No. 19 tahun 2005 pasal 2 ayat 1 sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, bahwa perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar 

setiap program pendidikan harus memenuhi kualifikasi lingkup standar nasional pendidikan 

meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan,  pembiayaan, serta penilaian pendidikan. 
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1. STANDAR ISI 

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi 

lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat : kerangka dasar dan struktur 

kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik. 

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan 

tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi. Beban belajar, jam pelajaran, waktu efektif 

tatap muka, dan persentase beban belajar setiap kelompok mata kuliah ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Kesehatan, dan beban belajar pada pendidikan kesetaraan disampaikan dalam bentuk tatap 

muka, praktek keterampilan, dan kegiatan mandiri yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan. 

a. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

1) Kerangka Dasar 

Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan silabusnya pada setiap pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 pasal 9 menyebutkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan 

oleh institusi pendidikan yang bersangkutan untuk setiap program studi. Hal ini sesuai 

dengan standar isi yang menyatakan kurikulum pendidikan tinggi dan muatan kedalaman 

kurikulum diatur oleh perguruan tinggi masing-masing. Kurikulum wajib memuat mata 

kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa 

Inggris serta mata kuliah yang bermuatan Kepribadian, Kebudayaan, Statistika dan/atau 

Matematika. 

Kurikulum yang dikembangkan oleh institusi pendidikan terdiri atas kurikulum inti 

dan kurikulum institusional. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

No 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian 

Hasil Belajar Mahasiswa. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang 

harus dicakup dalam satu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku 

secara nasional. Kurikulum inti tersebut terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan 

kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk 

penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam 

berkarya dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus 

dicapai oleh peserta didik dalam menyelesaikan satu program studi.  

Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang  merupakan 

bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu 

dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan 

lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan. Kurikulum inti program 

diploma terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah 

keilmuan dan ketrampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah 

perilaku berkarya (MPB), mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB).  

Mata Kuliah Pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan kelompok bahan 

kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur berkepribadian mantap dan mandiri serta 

mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Mata Kuliah Keilmuan 
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dan Ketrampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan 

terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. 

Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran 

yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam 

berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar-dasar ilmu dan ketrampilan yang 

dikuasai. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian pelajaran 

yang bertujuan untuk membuat sikap dan perilaku yang diperuntukkan seseorang dalam 

berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai. 

Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan 

pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan 

bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dan berkarya. 

2) Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh 

oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum setiap mata 

kuliah pada setiap program studi dituangkan ke dalam kompetensi yang harus dikuasai oleh 

peserta didik sesuai dengan beban studi yang tercantum dalam struktur kurikulum.  

Sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000, kurikulum inti bagi program Diploma 

IV sekurang-kurangnya 40 % dari jumlah SKS kurikulum program Diploma IV. Beban studi 

program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. 

Beban studi program diploma III, sekurang-kurangnya 110 SKS dan sebanyak-banyaknya 

120 SKS. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara 

kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain berkisar antara 40 – 

80 % ; 20 – 40 % ; 0 – 30 % (Kepmendiknas No. 045/U/2002). 

b. Beban dan Waktu Studi 

1) Beban Studi 

Beban studi adalah beban SKS minimal dan maksimal program pendidikan pada 

Polteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester 

(SKS). Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman 

belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui kegiatan terjadwal per minggu 

sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum atau 4 (empat)  jam praktek 

kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 

sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. Beban studi yang harus diambil mahasiswa  di setiap 

semester sesuai dengan distribusi mata kuliah dalam kurikulum. 

2) Waktu Studi 

Waktu studi dinyatakan dalam satuan semester. Semester adalah satuan waktu terkecil 

untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu 

semester setara dengan 16 – 18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut 

kegiatan iringannya, termasuk 2 – 3 minggu kegiatan penilaian. Waktu studi pendidikan 

Program Diploma Bidang Kesehatan : 

a) Diploma III adalah 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) semester, yang harus diselesaikan 

dalam waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. 

b) Pendidikan alih program dari Diploma III ke Diploma IV, adalah 2 (dua) sampai 6 
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(enam) semester, yang harus diselesaikan dalam waktu 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun. 

c. Kalender akademik 

Kalender Akademik Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar mencakup unsur-unsur 

pendidikan yaitu : sipensimaru, registrasi, pengenalan program studi, perkuliahan di kelas / 

laboratorium, waktu praktek lapangan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian 

pencapaian kompetensi, yudisium, wisuda, dan hari libur. Kalender akademik dibuat pada awal 

setiap tahun akademik, dan disahkan oleh Direktur. 

 

2. STANDAR PROSES 

Berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, standar proses pembelajaran meliputi 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan dapat 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, sehingga peserta didik mampu berkreativitas dan 

mandiri sesuai dengan minat bakatnya. 

a. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran 

Standar perencanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip sistematis dan sistemik. 

Sistematik berarti secara runtut, terarah dan terukur dari jenjang kemampuan rendah hingga 

tinggi secara  berkesinambungan. Sistemik berarti mempertimbangan berbagai faktor yang 

berkaitan, yaitu tujuan yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan, karakteristik 

peserta didik, karakteristik materi ajar yang mencakup fakta, konsep, prosedur, dan prinsip, 

kondisi lingkungan dan hal-hal lain yang menghambat atau mendukung terlaksananya proses 

pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Standar perencanaan proses pembelajaran meliputi : pembelajaran teori, praktek 

laboratorium, dan praktek klinik/lapangan.  

1) Standar Perencanaan Pembelajaran Teori 

a) Silabus 

Silabus disusun oleh setiap dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.  

b) SAP/RPP 

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) / Rencana Program Pembelajaran (RPP) / Rencana 

Program Kegiatan Pembelajaran adalah rancangan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh peserta didik dan pendidik dalam mencapai kompetensi tertentu. 

2) Standar Perencanaan Pembelajaran Praktek Laboratorium 

Pengalaman belajar praktik di laboratorium merupakan tahapan proses pembelajaran 

yang penting untuk mempersiapkan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran praktik 

di lapangan. Pengalaman belajar praktek lebih difokuskan ke arah penerapan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan profesional dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

berpikir kritis selama melakukan tindakan dalam rangka pencapaian kompetensinya. Standar 
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perencanaan pembelajaran praktik laboratorium meliputi  penyusunan : 

a) Silabus pembelajaran praktek 

Silabus disusun oleh setiap dosen untuk setiap mata kuliah yang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, materi 

pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.  

b) SAP/RPP Praktik Laboratorium 

Satuan Acara Pembelajaran (SAP) / Rencana Program Pembelajaran (RPP) / Rencana 

Program Kegiatan Pembelajaran adalah rancangan kegiatan pembelajaran yang akan 

dilakukan oleh peserta didik dan pendidik dalam mencapai kompetensi tertentu. 

3) Standar Perencanaan Pembelajaran Praktik Klinik/Lapangan 

Pembelajaran di lahan praktek atau biasa disebut dengan praktek klinik yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan, belajar bertanggungjawab terhadap profesi, mengembangkan 

hubungan interoersonal, internalisasi profesional, pemahaman aspek sosial dari setting 

kesehatan dan konsolidasi teori ke dalam praktek Tujuan Pembelajaran Praktek klinik / 

lapangan adalah mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dimiliki berdasarkan standar profesi secara 

terintegrasi dalam kondisi nyata di berbagai tahapan pelayanan kesehatan sebelum 

melaksanakan praktik di lahan praktek. Standar perencanaan pembelajaran praktek 

klinik/lapangan meliputi  penyusunan :  

a) kerangka acuan praktek lapangan 

b) buku pencapaian keterampilan (log book). 

b. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

Standar pelaksanaan proses pembelajaran didasarkan pada prinsip intensitas interaksi antara 

peserta didik dengan pendidik, antar peserta didik, dan antara peserta didik dengan aneka sumber 

belajar. Untuk itu perlu diperhatikan jumlah maksimal peserta didik dalam setiap kelas,  beban 

pembelajaran maksimal pendidik,  dan ketersediaan buku teks pelajaran bagi peserta didik. Di 

samping itu perlu dipertimbangkan bahwa proses pembelajaran bukan sekedar menyampaikan 

ajaran, melainkan juga pembentukan pribadi peserta didik  yang memerlukan perhatian penuh 

dari pendidik, maka juga perlu ditentukan tentang rasio maksimal jumlah peserta didik per 

pendidik. Perihal kemampuan pengelolaan kegiatan belajar dan pembelajaran pendidik, juga 

sesuatu yang harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanan proses pembelajaran. 

1) Standar Pelaksanaan Pembelajaran Teori 

Mekanisme pelaksanaan proses pembelajaran teori meliputi : (a) prinsip belajar dan 

pembelajaran, (b) pemilihan metode pembelajaran, dan (c) prosedur pembelajaran. 

2) Standar Pelaksanaan Pembelajaran Praktek Laboratorium 

Pemilihan metode pembelajaran praktik laboratorium harus sesuai dengan kompetensi dan 

karakteristik mata kuliah. Setiap kegiatan praktikum disertai dengan log book untuk 

monitoring kegiatan peserta didik dan sebagai rekaman kegiatan praktikum dilaksanakan. 

3) Standar Pelaksanaan Pembelajaran Praktek Klinik/Lapangan  

Praktek klinik/praktek lapangan merupakan wadah yang tepat untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik pada saat proses belajar 

mengajar. Praktek kerja klinik/lapangan bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar 
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dan keterampilan kepada mahasiswa agar memperoleh hasil yang efisien, efektif dan 

optimal dalam mencari, mengolah, menganalisis data/informasi serta menginterpretasikan 

hasilnya pada saat intervensi kepada masyarakat. Pemilihan metode pembelajaran praktik 

klinik/lapangan  sesuai dengan kompetensi dan karakteristik mata kuliah di masing-masing 

Jurusan.  Prosedur Pembelajaran mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

sudah ditetapkan. 

Proses pembelajaran berpedoman pada kalender akademik yang telah disahkan oleh 

Direktur Politeknik Kesehatan. Penyelenggaraan proses pembelajaran dengan menggunakan 

sistem kredit semester (SKS). Sistem SKS ini bertujuan untuk : 

1) Menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, dalam   pengembangan 

program profesional tertentu. 

2) Penggunaan sarana pendidikan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, secara 

efisien untuk berbagai macam program pendidikan, dan pemberian bimbingan akademik 

bagi mahasiswa selama menempuh studinya. 

Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai kalender akademik dan opersionalnya diatur 

dengan jadwal perkuliahan untuk setiap kelas di awal semester ganjil dan genap. Penetapan 

jadwal perkuliahan disahkan oleh Ketua Jurusan. Jumlah mahasiswa dalam satu kelas maksimal 

40 mahasiswa setiap Jurusan. Bahasa pengantar yang digunakan dalam proses pembelajaran 

adalah Bahasa Indonesia, namun demikian bahasa asing dapat digunakan bila diperlukan. 

c. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran 

Standar penilaian hasil pembelajaran ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik 

penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai  oleh peserta didik. Teknik yang 

dimaksud dapat berupa tes tertulis, observasi, uji praktik, dan penugasan perseorangan atau 

kelompok. Untuk memantau proses dan kemajuan belajar serta memperbaiki hasil belajar peserta 

didik dapat digunakan teknik penilaian portofolio. Secara umum penilaian dilakukan untuk 

mengukur semua aspek perkembangan peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. 

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai hahan penyusunan laporan kema-

juan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, 

sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, 

pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau 

produk, portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar 

Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. 

d. Standar Pengawasan Proses Pembelajaran 

Standar pengawasan proses pembelajaran adalah upaya penjaminan mutu pembelajaran 

bagi terwujudnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien kearah tercapainya kompetensi 

yang ditetapkan. Pengawasan perlu didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab dan 

kewenangan, dilakukan secara periodik, demokratis, terbuka, dan berkelanjutan. Pengawasan 

meliputi  pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut. 

Upaya pengawasan terhadap proses pembelajaran pada hakikatnya adalah tanggung jawab 

bersama antara kepala sekolah, pengawas, dan sejawat atau pihak lain yang ditugasi untuk 
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melaksanakan pengawasan secara internal. Pengawasan proses pembelajaran mencakup kegiatan 

: pemantauan, supervisi, pelaporan, dan rencana tindak lanjut.  

Secara teknis, pengawasan yang dilaksanakan mencakup : penetapan dosen, kinerja 

pelayanan pembelajaran, jadwal perkuliahan, monitoring kehadiran dosen, monitoring kehadiran 

mahasiswa, dan verifikasi materi kuliah dengan RPP. 

 
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi 

bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian, serta dapat mengembangkan dan 

menerapkan ilmu, teknologi yang diperoleh selama proses pendidikan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 pasal 25 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, standar kompetensi lulusan yang dimaksud adalah kompetensi untuk seluruh mata 

kuliah atau kelompok mata kuliah. Standar kompetensi lulusan ini digunakan untuk penilaian dalam 

menetapkan kelulusan peserta didik. Adapun kompetensi lulusan pada ranah pengetahuan 

diharapkan : (a) menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum, (b) 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk hidup dalam masyarakat, (c) memiliki 

pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan, sesuai bidang keahliannya, dan (d) mampu 

mengimplementasikan ilmu pengetahuannya secara baik dan benar. 

Kompetensi lulusan pada ranah sikap diharapkan : (a) memiliki akhlak dan budi pekerti 

yang luhur dan (b) berdisiplin tinggi dan penuh dedikasi. Kompetensi lulusan pada ranah 

Keterampilan diharapkan : (a) memiliki keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas di 

lingkungan instansi pemerintah dan atau bidang kerja (sesuai dengan keahliannya) dan (b) memiliki 

kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mencapai Standar 

Kompetensi Lulusan, peserta didik wajib memenuhi  ketentuan : (a)  telah menyelesaikan mata 

kuliah semester I sampai dengan VI   (bagi peserta didik D III) dan semester VII dan VIII (bagi 

peserta didik D IV yang berasal dari pendidikan lanjut D III) dengan IP minimal 2,00 dan (b) 

dinyatakan lulus ujian akhir program dengan nilai >  2,75 (bagi peserta didik D III dan D IV). 

 

4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan jenis dan kualifikasi pendidik/dosen 

dan tenaga kependidikan. 

a. Standar Pendidik 

Standar pendidik yang ada di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar   berdasarkan jenis dan 

kualifikasinya, yaitu sebagai berikut : 

1) Jenis Dosen 

a) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga 

pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 
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b) Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga 

pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. 

2) Kualifikasi Dosen 

Dosen wajib memenuhi tiga kualifikasi sebagai berikut : 

a) Kualifikasi umum : 

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

(2) Sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental yang 

memungkinkan Dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan 

fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. 

(3) Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. 

(4) Memiliki komitmen terhadap tugasnya. 

(5) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. 

b) Kualifikasi akademik : 

Minimum berijazah strata 2 dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman sesuai 

bidang keahliannya. 

c) Kualifikasi Kompetensi : 

(1) Kompetensi profesional 

(2) Kompetensi pedagogik. 

(3) Kompetensi Kepribadian. 

(4) Kompetensi Sosial. 

Selain kualifikasi di atas, pendidik dan program vokasi harus memiliki sertifikat kompetensi 

sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Polteknik Kesehatan 

Denpasar. Tugas pendidik/dosen adalah : 

a) Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran 

b) Membimbing dan melatih 

c) Melakukan penelitian 

d) Melakukan pengabdian kepada masyarakat 

b. Standar Tenaga Kependidikan 

Standar Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, 

dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. 

1) Jenis Tenaga Kependidikan 

a) Direktur 

b) Pembantu Direktur 

c) Kepala Sub.bagian Adak 

d) Kepala Sub Bagian Adum 

e) Ketua Jurusan 

f) Sekjur  

g) Ketua Program Studi 

h) Kepala Unit 

i) Kepala Unit Penunjang 

j) Pelaksana/Staf 
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2) Kualifikasi 

Kualifikasi tenaga kependidikan, yaitu sebagai berikut : 

a) Kualifikasi umum, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

(1) Sehat jasmani dan rohani, yaitu kondisi kesehatan fisik dan mental yang 

memungkinkan dosen dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kondisi kesehatan 

fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. 

(2) Jujur, disiplin dan bertanggung Jawab. 

(3) Memiliki komitmen terhadap tugasnya. 

(4) Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. 

b) Kualifikasi Akademik : *) 

No. Nama Jabatan Pendidikan Minimum 

1. Direktur S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan tugasnya 

2. Pembantu Direktur I S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan tugasnya 

3.  Pembantu Direktur II S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan tugasnya 

4.  Pembantu Direktur III S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan tugasnya 

5. Kepala Sub.Bagian ADUM D-IV / S1 Kesehatan/ non kesehatan yang 

relevan dengan tugasnya 

6.  Kepala Sub.Bagian ADAK D-IV / S1 Kesehatan/ non kesehatan yang 

relevan dengan tugasnya 

7. Ketua Jurusan S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan bidang keilmuan di Jurusan 

8. Sekjur S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan bidang keilmuan di Jurusan 

9. Ketua Program Studi S2 kesehatan atau S2 lain yang relevan 

dengan bidang keilmuan di Jurusan 

10 Kepala Unit S2 Kesehatan atau lainnya 

10. Kepala Unit Penunjang S1 kecuali Unit Laboratorium minimal S2 

kesehatan 

11. Pelaksana / staf SLTA/D III/DIV/S1 

Sumber : Kemenkes RI, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan, Tahun 2008. Pedoman Organisasi dan Tatalaksana 

Politeknik Kesehatan  Denpasar. 

c) Kualifikasi Kompetensi : 

(1) Menguasai sistem perkuliahan yang berlaku. 

(2) Memiliki keterampilan yang memadai dalam pengelolaan pendidikan. 
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5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

Standar sarana dan prasarana adalah standar yang berkaitan dengan kriteria minimal sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

a. Standar Sarana 

Standar sarana yang harus tersedia mencakup perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana yang tersedia 

terlampir. Buku dan Sumber Belajar Lainnya menyesuaikan dengan standar Alat Bantu Belajar 

Mengajar (ABBM) pada masing-masing Jurusan / Perwakilan Jurusan. Jenis buku yang  tersedia 

untuk menunjang PBM berdasarkan kelompok mata kuliah yang terdiri dari :  

1) Buku mata kuliah : 

a) Buku kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK)  

b) Buku untuk kelompok mata kuliah keterampilan dan keahlian (MKK) 

c) Buku untuk kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB)  

d) Buku untuk mata kuliah perilaku berkarya (MPB)  

e)  Buku untuk mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) 

2) Buku sumber (referensi) 

3) Jurnal Ilmiah 

b. Standar Prasarana 

Prasarana yang harus tersedia meliputi lahan, ruang Pendidikan, ruang administrasi, dan ruang 

penunjang .  

1) Lahan 

Jenis lahan yang ada antara lain : 

a) Lahan terbangun adalah lahan yang diatasnya berisikan bangunan. 

b) Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan di atasnya termasuk taman, selasar 

dan lapangan. 

c) Lahan pengembangan adalah lahan yang diperlukan untuk kebutuhan pengembangan 

bangunan, kegiatan praktek dan perumahan. 

2) Ruang 

Ruang yang  tersedia adalah : 

a) Ruang Pendidikan 

Ruang Pendidikan yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung kegiatan perkuliahan 

teori dan praktek. Ruang Pendidikan terdiri atas : 

(1) Ruang kuliah. 

(2) Ruang laboratorium komputer dan internet. 

(3) Ruang laboratorium bahasa. 

(4) Ruang perpustakaan 

(5) Ruang laboratorium / workshop keterampilan sesuai dengan Jurusan. 

(6) Ruang Klinik 

(7) Ruang BK (Bimbingan dan Konseling) 
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b) Ruang Administrasi 

Ruang administrasi yaitu ruang yang berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan 

kantor/administrasi. Ruang Administrasi terdiri atas : 

(1) Ruang Pimpinan (Direktur, Pembantu Direktur) 

(2) Ruang Sekretariat 

(3) Ruang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

(4) Ruang Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Humas 

(5)  Ruang Kajur 

(6) Ruang Sekjur 

(7) Ruang kaprodi 

(8) Ruang Dosen 

(9) Ruang Pangkalan data PT (PDPT) 

c) Ruang Penunjang 

Ruang penunjang yaitu ruang yang berfungsi untuk menampung    kegiatan yang 

mendukung kegiatan perkuliahan antara lain : 

(1) Ruang Ibadah( Pura)) 

(2) Ruang Rapat 

(3) Tempat Olah Raga dan Kesenian 

(4) Ruang Kantin 

(5) Ruang Kegiatan Mahasiswa & BEM 

(6) Ruang Kegiatan IKM (Ikatan Keluarga Mahasiswa) 

(7) Ruang Aula/Auditorium / serbaguna 

(8) Kamar Mandi/WC 

(9) Instalasi Daya dan Jasa 

(10) Asrama Mahasiswa 

(11) Gudang 

Sarana dan prasarana lainnya dapat dimiliki sendiri atau disewa/kontrak minimal 1 tahun dengan 

disertai adanya sertifikat atau perjanjian. 

 

6. STANDAR PENGELOLAAN 

Standar pengelolaan pada jenjang pendidikan tinggi dapat menerapkan otonomi perguruan 

tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi ini memberikan 

kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, 

keuangan, dan fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. 

Dalam standar pengelolaan mencakup : perencanaan program, pelaksanaan program dan 

pengawasan / evaluasi program. 

a. Perencanaan Program 

1) Visi :  

Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yaitu menjadi institusi pendidikan tinggi 

kesehatan yang bermutu, profesional, kompetitif dan berbudaya. 
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2) Misi :  

a) Menyelenggarakan pendidikan profesional kesehatan untuk menghasilkan lulusan 

berjiwa enterpreneurship dan mempunyai kompetensi berdaya saing global 

b) Mengembangkan keilmuan dan teknologi di bidang kesehatan yang inovatif melalui 

penelitian.  

c) Melaksanakan Pengabdian Masyarakat secara profesional dibidang Kesehatan. 

d) Menjalin kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan kesehatan dengan lintas sektoral 

secara nasional dan internasional  

e) Mengelola perguruan tinggi secara akuntabilitas. 

3) Tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  adalah : 

Menghasilkan lulusan tenaga Ahli Madya (Diploma III), Sarjana Sains Terapan  dan Sarjana 

Kesehatan yang professional guna memenuhi kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun jenis 

tenaga kesehatan. 

4) Rencana Kerja : 

Rencana Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  mencakup Rencana Kerja 

Tahunan, dan lima tahun ke depan. Pada rencana kerja tersebut mencakup aspek-aspek : 

a) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran. 

b) Pendidik dan tenaga kependidikan serta pola pengembangannya. 

c) Sarana dan prasarana. 

d) Anggaran. 

e) Kemitraan. 

f) Kemahasiswaan. 

g) Rencana kerja lainnya yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu. 

b. Pelaksanaan Program 

1) Pedoman institusi 

Pedoman institusi merupakan acuan yang digunakan untuk mengatur berbagai aspek 

pengelolaan secara tertulis, dengan memperhatikan visi, misi dan tujuan Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar. Pedoman institusi meliputi :  

a) Kurikulum. 

b) Kalender Akademik. 

c) Struktur Organisasi. 

d) Pembagian tugas pendidik / dosen. 

e) Pembagian tugas tenaga kependidikan. 

f) Peraturan akademik / tata tertib. 

g) Kode etik. 

2) Struktur organisasi 

Struktur organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  mengacu kepada Permenkes 

890/2007 terlampir pada Pola Tata Kelola. 

3) Pelaksanaan kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja tahunan di masing-masing bagian sesuai 

dengan ketersediaan sumber daya yang ada. 
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4) Bidang kemahasiswaan 

a) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru). 

b) Registrasi mahasiswa baru dan lama. 

c) Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM). 

d) Bimbingan akademik. 

e) Kegiatan wisuda. 

f) Dies Natalis. 

g) Kegiatan Ekstrakurikuler 

5) Kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

Kurikulum mencakup kurikulum inti dan institusional di masing-masing Jurusan.. 

6) Suasana akademik 

Suasana akademik yang kondusif diciptakan untuk menjamin kelancaran proses 

pembelajaran di antara civitas akademika Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.        

7) Peran serta masyarakat dan kemitraan 

Peran serta masyarakat dan kemitraan dengan institusi / lembaga lain juga dilakukan untuk 

mendukung proses pembelajaran di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.       

8) Pengembangan institusi  

Pengembangan institusi mencakup pengembangan manajemen, pengembangan tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengembangan sarana dan prasarana. 

9) Penjaminan mutu 

Penjaminan mutu dilakukan dengan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). 

10) Kegiatan penelitian 

Kegiatan penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka mengembangkan 

pengetahuan dan teknologi. Penelitian tidak semata-mata untuk hal yang langsung 

digunakan, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar  : 

a) Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan (Risbinakes). 

b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam       majalah 

ilmiah/jurnal / seminar / koran / majalah. 

c) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan di 

perpustakaan.   

d) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah.  

e) Mengedit atau menyunting buku ilmiah. 

f) Menulis dan menyusun buku ajar 

11) Kegiatan pengabdian masyarakat 

Dharma pengabdian masyarakat diartikan dalam rangka menerapkan ilmu dan teknologi 

yang dikembangkan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar terutama hasil-hasil 

penelitian. Pengabdian masyarakat ini merupakan serangkaian aktivitas dalam rangka 

kontribusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar terhadap masyarakat yang bersifat 

nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat 

dapat dilakukan secara individual atau kelompok oleh anggota civitas akademika Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar yang terjadual maupun insidental, yang dilakukan oleh 
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institusi sendiri  dan di lembaga lain.  Adanya pengabdian kepada masyarakat diharapkan 

ada umpan balik kepada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar yang akan digunakan 

sebagai pengembangan iptek lebih lanjut.  

c. Pengawasan / Evaluasi Program   

Kegiatan pengawasan/evaluasi program meliputi : 

1) Program pengawasan. 

2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum.  

3) Evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan. 

4) Audit internal 

5) Audit eksternal 

6) Akreditasi. 

7) SIPTK. 

 

7. STANDAR PELAYANAN 

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya 

penyelenggaraan pendidikan. Standar Pembiayaan mencakup :  

a. Biaya investasi. 

b. Biaya operasional, termasuk gaji. 

c. Biaya personal peserta didik. 

Biaya dibebankan bersama kepada pemerintah (APBN) serta dana partisipasi dari 

masyarakat (orang tua peserta didik). Biaya tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas 

dasar perhitungan biaya per mahasiswa per semester (unit cost). 

Berikut ini adalah komponen untuk menghitung biaya yang dibutuhkan per mahasiswa per 

semester, sebagai berikut : 

NO JENIS BIAYA  

A Biaya Langsung 
1. Biaya Operasional 

a. Belanja Pegawai 
1) Tunjangan Fungsional Dosen 

b. Belanja Bahan 
1) Bahan Pengajaran 
2) Bahan Praktek 
3) Bahan lainnya 

c. Honor yang terkait output kegiatan 
1) Honor Dosen Tidak Tetap 
2) Honor Pembimbing Akademik 
3) Honor Pembimbing Praktek 
4) Honor lainnya 

d. Belanja Biaya Pemeliharaan 
1) Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium 

e. Langganan Daya dan Jasa 
1) Internet 

f. Belanja Perjalanan 
1) Biaya transport Dosen Tidak Tetap 
2) Biaya transport Dosen Pembimbing 
3) Biaya transport lainnya 

2. Biaya Investasi 
a. Pengadaan buku perpustakaan  
b. Pengadaan alat bantu belajar mengajar 
c. Pembangunan gedung kelas/laboratorium 
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3. Biaya personal peserta didik 
a. Biaya perkuliahan 
b. Biaya praktek 
c. Biaya sipensimaru 

 
JUMLAH BIAYA LANGSUNG 

B. Biaya Tidak Langsung 
1. Biaya Operasional 

a. Belanja Pegawai 
1) Gaji dan Tunjangan Pegawai 
2) Uang lembur 

b. Belanja Perkantoran 
1) Honor Satpam/Pramubakti/Cleaning Service 
2) Keperluan Sehari-hari Perkantoran 
3) Biaya Perkantoran lainnya 

c. Belanja Biaya Pemeliharaan 
1) Biaya Pemeliharaan gedung dan halaman 
2) Biaya Pemeliharaan sarana gedung 
3) Biaya Pemeliharaan peralatan kantor 
4) Biaya Pemeliharaan kendaraan bermotor 
5) Biaya Pemeliharaan lainnya 

d. Langganan daya dan jasa 
1) Listrik 
2) Air 
3) Telepon 

e. Honor yang terkait dengan operasional Satker 
1) Honor Pengelola Keuangan 
2) Honor Pengelola PNBP 
3) Honor Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa 
4) Honor Panitia Penerimaan Barang/Jasa 

f. Honor yang terkait dengan output kegiatan 
1) Honor Tim Kerja 
2) Honor Pengelola Pendidikan 

g. Belanja Operasional lainnya 
1) Biaya Promosi 
2) Biaya Risbinakes 
3) Biaya Pengabmas 
4) Biaya Pameran 
5) Biaya-biaya lainnya 

2. Biaya investasi 
a.   Pengadaan Alat Pengolah Data 
b.   Pengadaan Gedung perkantoran 
c.   Pengadaan sarana gedung 
d. Biaya Tugas Belajar Dosen/Non Dosen 

 
JUMLAH BIAYA TAK LANGSUNG 

C. JUMLAH TOTAL : 
1. Jumlah mahasiswa 
2. Biaya Langsung per mahasiswa 
3. Biaya tidak langsung per mahasiswa 
4. Total cost per mahasiswa 

 

8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN 

Standar penilaian pendidikan merupakan penilaian yang berkaitan dengan hasil belajar 

mahasiswa. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar 

oleh pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau 

proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar dari setiap peserta didik. Penilaian pendidikan tersebut 

digunakan untuk : 
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a. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. 

b. Bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 

c. Memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar (penilaian pendidikan) peserta didik meliputi :  

a. Ujian mata kuliah terdiri dari : 

1) Ujian Tengah Semester (UTS).  

2) Ujian Akhir  Semester (UAS). 

3) Penugasan 

b. Penilaian Pencapaian Kompetensi oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar 

kompetensi lulusan. 

c. Menilai keberhasilan program pendidikan dilakukan ujian akhir   program (UAP). 

Nilai Akhir Semester adalah gabungan nilai ujian mata kuliah yang terdiri dari Ujian Tengah 

Semester dan Ujian Akhir Semester serta aktivitas kelas dan penyelesaian tugas-tugas. Pada 

perhitungan nilai indeks prestasi (IP), Penilaian Acuan Patokan (PAP) digunakan untuk 

menetapkan nilai akhir peserta didik dengan kriteria sebagai berikut  

No Nilai Absolut Nilai Mutu Huruf Mutu 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

79 - 100 

68 - 78 

56 - 67 

41 – 55 

0 - 40  

3,51 – 4, 00 

2,75 – 3,50 

2,00 – 2,74 

1,00 – 1,99 

0,00 – 0,99 

A 

B 

C 

D 

E 

Nilai Absolut ialah nilai murni (nilai mutlak) yang dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan 

dengan rentang skor antara 0 – 100.  

Nilai mutu ialah nilai yang berasal dari nilai absolute yang dikelompokkan dalam bentuk angka 

decimal antara 0,00 – 4,00.  

Huruf Mutu ialah nilai yang berasal dari nilai mutu yang dikelompokkan dalam bentuk huruf 

A,B,C,D dan E. 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan untuk menetapkan predikat kelulusan dengan 

mengacu pada Kepmendiknas 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan 

Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa sebagai berikut : 

IPK Predikat Kelulusan 

2,00 – 2,75 Memuaskan 

2,76 – 3,50 Sangat memuaskan 

3,51 – 4,00 Dengan pujian 

Lulusan berhak mendapatkan ijazah, transkrip dan sertifikat pencapaian kompetensi 

 

B. Indikator Pencapaian Kinerja  

Indikator pencapaian kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar tahun 2015-

2019 terdiri atas : standar pelayanan tridharma perguruan tinggi (standar pelayanan 

pendidikan, standar pelayanan penelitian, dan standar pelayanan pengabdian kepada 

masyarakat), standar pelayanan kinerja organisasi dan sumber daya manusia, standar 

pelayanan keuangan, serta standar pelayanan sarana prasarana. 
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1. Standar Pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi 

a. Standar Pelayanan Pendidikan 

Standar Pelayanan Pendidikan adalah standar pelayanan yang diberikan oleh 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar kepada pengguna jasa pelayanan 

pendidikan (mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat) terdiri dari unsur 

pendidikan yang meliputi Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru, Peserta didik per 

kelas, Rasio Dosen dengan Mahasiswa, Rasio Instruktur Terhadap Mahasiswa, 

Jumlah Lulusan, Jumlah Lulusan Tepat Waktu, Kelulusan Dengan IPK ≥ 3, unsur 

Pelayananan Administrasi Akademik yang meliputi Peninjauan Kembali Kurikulum, 

Membuat Silabus, Menyediakan SAP/RPP, Pencapaian Materi Kuliah sesuai dengan 

SAP/RPP, Kehadiran Mahasiswa dalam Perkulihan, Menyediakan Bahan Ajar, 

Kinerja Kemitraan, Pelayanan Pendidikan dengan Sistem Komputer, Melaksanakan 

Proses Belajar Mengajar (PBM), Melaksanakan Evaluasi PBM, Mengimplementasi 

Kalender Akademik, serta unsur Pelayananan Administrasi Kemahasiswaan yang 

meliputi Beasiswa kepada Mahasiswa, Kepuasaan Mahasiswa Terhadap Proses 

Pembelajaran, Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Administrasi Akademik, 

Kegiatan Wisuda, Sistem Penerimaan Ijazah, Penyerapan Lulusan di Pasar Kerja ≤ 6 

Bulan. Tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 
Standar Pendidikan 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pendidikan 
Sistem 
Penerimaan 
Mahasiswa Baru  

Macam/ jenis 
pendaftaran Jenis 2 2 2 2 2 

 
  

JumlahPeminat 
(semua prodi) Orang 3178 2762 2580 2860 2760 

 
  

Rasio pendaftar dan 
yang diterima Orang 1:5 1:4 1:4 1:4 1:4 

 

  

Prosentase 
mahasiswa Prodi 
D3 

% 100 100 100 100 100 

 

  

Prosentase 
mahasiswa Prodi 
D4 % 100 100 100 100 100 

 
  

Jumlah mahasiswa 
baru Orang 622 731 1290 1430 1380 

 
  

Jumlah mahasiswa  
Orang 1501 1892 3031 3418 2566 

 
 Peserta didik per 

kelas 
Jumlah Peserta 
didik per kelas Orang 40 40 40 40 40 

 
  

Jumlah Program 
Studi diploma 

Frekuensi 10 10 11 12 13 

 
  

Jumlah Program 
Studi D3 

Frekuensi 6 6 7 8 8 

 
  

Jumlah Program 
Studi D4 

Frekuensi 4 4 4 4 5 

 
  

Program Studi 
Profesi 

Frekuensi 0 0 1 2 2 

 
  

Persentase Prodi 
yang terakreditasi % 100 100 100 100 100 
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minimal B 

 

 

Rasio Dosen  
dengan 
Mahasiswa 

Penyediaan Dosen Orang 1:12 1:17 1:20 1:18 1:20 

 
  Jumlah dosen Orang 124 125 126 127 128 

 
  

Jumlah dosen yang 
bergelar doctor 

Orang 2 3 5 6 7 

 

  

Jumlah Dosen 
bersertifikat 
pendidik  

Orang 96,77 100 100 100 100 

 
  

Jumlah dosen 
Lektor kepala  Orang 0 30 40 60 80 

 

 

Rasio Instruktur 
Terhadap 
Mahasiswa  

Jumlah Rasio 
Instruktur Terhadap 
Mahasiswa 

Orang 1:9 1:9 1:9 1:9 1:9 

 
  

Jumlah 
teknisi/laboran 

Orang 8 10 12 14 16 

 
 

Jumlah Lulusan Jumlah Lulusan 
Mahsiswa 

Orang 348 541 544 901 1131 

 

 

Jumlah Lulusan 

Tepat Waktu 
Lulusan tepat 
waktu 

% 98 98 98 99 99 

 

 

Kelulusan Dengan 

IPK ≥ 3 
Besarnya IPK 
rata-rata lulusan  
≥3 

% 97 98 99 99,5 99,6 

2 
Pelayananan 
Administrasi 
Akademik  

Peninjauan 
Kembali 
Kurikulum  

Ketersediaan 
kurikulum per prodi 

% 100 100 100 100 100 

 

  

Adanya review 
Kurikulum secara 
periodik 

Frekuensi 2 1 1 1 1 

 
 Membuat Silabus  Ketersediaan silabus 

per prodi % 100 100 100 100 100 

 
 Menyediakan 

SAP/RPP  
Tersedianya 
SAP/RPP % 100 100 100 100 100 

 

 

Pencapaian 
Materi Kuliah 
sesuai dengan 
SAP/RPP  

Jumlah Materi 
Kuliah yang sesuai 
dengan SAP/RPP 
 

% 100 100 100 100 100 

 

 

Kehadiran 
Mahasiswa dalam 
Perkulihan  

Jumlah rata-rata 
tatap muka per mata 
kuliah 

Frekuensi 16 16 16 16 16 

 

  
Prosentase 
kehadiran 
mahasiswa 

% 75 75 75 75 75 

 
 

Menyediakan 
Bahan Ajar  

Tersedianya bahan 
ajar 

% 100 100 100 100 100 

 
 

Kinerja 
Kemitraan 

Meningkatkan Jenis 
Kemitraan 

Jenis 4 4 4 5 5 

 

  
Jumlah MOU 
dengan Institusi 
dalam Negeri  Naskah 55 58 60 62 65 

 

  
Jumlah MOU 
dengan Institusi luar 
Negeri  Naskah 1 2 2 4 6 

 

 

Pelayanan 
Pendidikan 
dengan Sistem 
Komputer  

Penyebaran 
informasi melalui 
website 

% 100 100 100 100 100 

 

 
 

Ketersediaan 
informasi melalui 
media elektronik 
dan cetak 

% 50 50 75 100 100 

 

  
Kemudahan 
pelaksanaan (IT 
Base) 

% 80 80 100 100 100 
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Ketersediaan 
registrasi online 
bagi mahasiswa D3 
dan D4 

% 0 0 75 80 90 

 
  Wifi area Frekuensi 7 7 7 7 7 

 
  Besarnya bandwith  

(Mbps) 
Frekuensi 4 5 7 9 11 

 
  SIM bagi 

Mahasiswa % 0 50 60 80 100 

 
  Email bagi 

mahasiswa % 0 50 75 85 100 

 

  
Tersediannya 
informasi bursa 
kerja  

% 75 75 80 90 100 

 
  Tersedianya sistem 

informasi alumni 
% 90 90 100 100 100 

  Melaksanakan 
Proses Belajar 
Mengajar (PBM)  

Waktu pelaksanaan 
proses belajar 
mengajar 

Jam 42 42 42 42 42 

   Tersedianya jadwal 
perkuliahan % 100 100 100 100 100 

   Tersedianya daftar 
hadir Mahasiswa 
dan dosen 

% 100 100 100 100 100 

   Tersedianya alat 
bantu belajar 
mengajar (ABBM) 

% 100 100 100 100 100 

   Tersedianya 
panduan monitoring % 0 0 50 75 100 

   Tersedianya saluran 
komunikasi 
perkuliahan 

% 100 100 100 100 100 

   Adanya tindaklanjut 
hasil monitoring 
perkuliahan 

% 100 100 100 100 100 

  Melaksanakan 
Evaluasi PBM  

Pelaksanaan 
Evaluasi 

Frekuensi 4 4 4 4 4 

   Tersediannya 
pedoman penilaian 
hasil pembelajaran 

% 100 100 100 100 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
penyampaian 
informasi hasil 
belajar  

Hari 14 14 14 14 14 

   Tersedianya system 
dan instrumen 
evaluasi 

% 100 100 100 100 100 

   Adanya system 
Reward dan 
punishment 

% 100 100 100 100 100 

   Kecepatan 
penyelesaian 
transkrip nilai  

Hari 30 14 14 14 14 

   Kecepatan 
pengumuman nilai 
ujian  

Hari 14 14 7 7 7 

   Ketersediaan 
informasi PKL % 100 100 100 100 100 

  Mengimplementas
i Kalender 
Akademik 

Tersedianya 
pedoman akademik % 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

   Penyediaan 
kalender akademik % 100 100 100 100 100 

   Kurikulum yang 
memuat mata kuliah 
penciri kesehatan 
pariwisata 

Frekuensi ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 
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3 Pelayananan 
Administrasi 
Kemahasiswa
an  

Beasiswa kepada 
Mahasiswa  

Rasio penerima 
beasiswa dengan 
jumlah mahasiswa  

% 1 : 14 1 :14 1 :14 1:15 1 : 15 

   Kecepatan dan 
ketepatan 
penyaluran 
beasiswa 

% 90 90 90 100 100 

   Jumlah mahasiwa 
penerima beasiswa 
berprestasi 

Frekuensi 30 30 30 30 30 

   Jumlah mahsiswa 
penerima beasiswa 
gakin 

Frekuensi 0 12 12 12 12 

  Kepuasaan 
Mahasiswa 
Terhadap Proses 
Pembelajaran  

Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa 
Terhadap Proses 
Pembelajaran 

% 90 90 100 100 100 

   Tersedianya 
pedoman dan 
prosedur kegiatan 
kemahasiswaan 

% 90 90 100 100 100 

   Tersedianya 
program kegiatan 
kemasiswaan  

% 90 90 100 100 100 

   Tersedianya jadwal 
kegiatan 
kemahasiswaan 

% 90 95 95 100 100 

   Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
pelatihan 
kepemimpinan  

% 50 100 100 100 100 

   Jumlah mahasiswa 
yang mengikuti 
pelatihan 
kewirausahaan  

% - - 50 50 50 

   Jumlah prestasi 
mahasiswa ditingkat 
provinsi 

Frekuensi 5 5 5 5 5 

   Jumlah prestasi 
mahasiswa ditingkat 
nasional 

Frekuensi 5 5 5 5 5 

   Jumlah prestasi 
mahasiswa ditingkat 
internasional 

Frekuensi 0 0 0 0 0 

   Tersedianya data 
kemahasiswaan 

% 90 95 95 100 100 

   Tersediannya dosen 
dan tenaga 
kependidikan 
pendamping 
kegiatan 
kemahasiswaan 

% 90 90 95 95 100 

  Kepuasan 
Mahasiswa 
Terhadap 
Pelayanan 
Administrasi 
Akademik  

Kepuasan 
mahasiswa terhadap 
layanan administrasi  
akademik lainnya 

%  
80 

 
80 

 
90 

 
95 

 
100 

   Tingkat Kepuasan 
Mahasiswa terhadap 
pelayanan 
administrasi  
akademik yang 
dilakukan setiap 
akhir semester 

% 90 90 100 100 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
surat menyurat 
Dan proses 
administrasi 
akademik lainnya 
(hari) 

Hari 5 3 3 3 3 

   Tersedianya sarana 
administrasi % 90 90 100 100 100 
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kemahasiswaan 
yang memadai 

   Tersedianya sistem 
dan instrumen 
evaluasi 

% 90 90 100 100 100 

   Adanya sistem 
Reward dan 
punishment 

% 90 90 90 100 100 

   Kepuasan layanan 
kegiatan 
kemahsiswaan  

% 78 80 85 90 90 

   Tersedianya 
panduan monitoring  

% 
80 85 95 100 100 

   Tersedianya saluran 
komunikasi 
kegiatan 
kemahasiswaan  

% 

80 85 95 100 100 

   Adanya tindaklanjut 
hasil monitoring  

% 90 95 95 100 100 

  Kegiatan Wisuda  Nilai rata-rata 
TOEFEL  ≥450 % 100 100 100 100 100 

   
Pelaksanaan Wisuda Frekuensi 1 1 1 1 1 

  Sistem 
Penerimaan Ijazah  

Tenggang waktu 
penerbitan ijazah 
dengan yudisium  

Hari 15 10 10 7 7 

   Kecepatan 
penyelesaian 
legalisasi ijazah 
(hari) 

Hari 5 5 3 3 3 

  Penyerapan 
Lulusan di Pasar 
Kerja ≤ 6 Bulan  

Tersedianya 
pembekalan  bagi 
lulusan untuk 
memasuki dunia 
kerja 

% 80 80 90 90 90 

   Adanya kegiatan 
yang 
menghubungkan 
lulusan dengan 
dunia kerja  

% 70 80 80 90 100 

   Jumlah perusahaan 
yang melaksanakan 
rekruitmen kerja 
(buah) 

Frekuensi 5 5 10 10 10 

   Rata-rata masa 
tunggu lulusan (< 6 
bulan) 

% 66 67 68 69 70 

 

b. Standar Penelitian 

Standar Pelayanan Penelitian adalah standar pelayanan yang diberikan oleh 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar kepada pengguna jasa pelayanan 

pelayanan (mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat) terdiri dari Kegiatan 

Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian. Tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 
Standar Penelitian 

 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penelitian Kegiatan 
Penelitian Penelitian dosen Frekuensi 32 62 65 67 70 

   Tersedianya sistem 
informasi penelitian % 50 50 75 80 90 

   Dana penelitian 
terhadap total dana % 100 100 100 100 100 

   Kecepatan dan 
Ketepatan waktu 
seleksi 

% 80 80 85 90 100 

   Proposal yang 
diseminarkan (per 
tahun) 

Frekuensi 32 62 65 67 70 

   Jumlah proposal 
yang di danai 
(pertahun) 

Frekuensi 32 62 65 67 70 

   Ketersediaan sistem 
pemantauan % 100 100 100 100 100 

   Ketepatan waktu 
pelaksanaan % 100 100 100 100 100 

   Jumlah  hasil 
Penelitian yang 
diseminarkan 

Frekuensi 32 62 65 67 70 

  Publikasi Hasil 
Penelitian 

Jumlah laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan 
dalam bentuk buku 

Frekuensi 32 62 65 67 70 

   Jumlah laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan di 
jurnal terakreditasi 
nasional 

Frekuensi 0 0 6 6 6 

   Jumlah laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan di 
jurnal terakreditasi 
internasional 

Frekuensi 0 0 6 6 6 

   Jumlah  laporan 
penelitian yang 
dipublikasikan di 
forum nasional 
maupun 
internasional 

Frekuensi 0 0 6 6 6 

   Jumlah laporan 
penelitian  yang 
dipublikasikan di 
forum 
internasional 

Frekuensi 0 0 6 6 6 

 

c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

Standar Pelayanan pengabdian kepada masyarakat adalah standar pelayanan yang 

diberikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar kepada pengguna jasa 

pelayanan pelayanan (mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat) terdiri dari 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Poltekkes Denpasar 97 



Tabel 1.3 
Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

Kegiatan 
Pengabdian 
Kepada 
Masyarakat 

Jumlah pengabdian 
masyarakat Frekuensi 51 55 60 60 60 

   Jumlah dosen yang 
terlibat dalam 
pengabdian 

Frekuensi 100 100 100 100 100 

   Rasio dosen yang 
terlibat dalam 
pengabdian dan 
total dosen  

% 100 100 100 100 100 

   Jumlah mahasiswa 
yang terlibat dalam 
pengabdian 

Frekuensi 255 285 300 300 300 

   Rasio mahasiswa  
yang terlibat 
dalam pengabdian 
dan total 
mahasiswa  

% 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 

   Kecepatan dan 
Ketapan waktu 
seleksi  

% 0 100 100 100 100 

   Proposal yang 
diseminarkan (per 
tahun)  

% 0 100 100 100 100 

   Tingkat kepuasan 
masyarakat 
terhadap hasil 
pengabdian  

% 100 100 100 100 100 

 
 

  Ketersediaan 
sistem 
pemantauan 

% 100 100 100 100 100 

   Pengabdian 
masyarakat yang 
diseminarkan  

% 100 100 100 100 100 

   Jumlah laporan 
pengabdian % 100 100 100 100 100 

   Laporan penelitian 
yang di 
aplikasikan lewat 
pengabdian 
masyarakat 

% 100 100 100 100 100 

   Pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan di 
prosiding/ terbitan 
ilmiah 

% 100 100 100 100 100 

   Pengabdian 
masyarakat yang 
dipublikasikan di 
terbitan media 
massa 

% 0 100 100 100 100 

 

2. Standar Layanan Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Standar Layanan Kinerja Organisasi adalah standar pelayanan organisasi dan sumber 

daya manusia yang diberikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar kepada 

pengguna jasa pelayanan pendidikan (mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat), terdiri 

dari Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Penyediaan tenaga Pendidikan, Penyediaan 

tenaga kependidikan, Kegiatan Pelatihan, Pemberdayaan Doseen sebagai Narasumber, 

Kinerja Kehadiran Dosen, Dosen Tetap Bersertifikat Dosen Profesional, Tenaga 

Fungsional Pustakawan, SDM Keuangan Bersertifikat Bendahara, Produktifitas 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Poltekkes Denpasar 98 



Penyusunan Buku Ajar, Disiplin dan pengembangan pegawai. Tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 
Standar Layanan Kinerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Kepegawaian 

Ketersediaan 
Sumberdaya 
Manusia 

Tersedianya sistem 
layanan adminitrasi 
kepegawaian  

% 100 100 100 100 100 

   Tersusunya 
pedoman formasi 
kepegawaian  

% 100 100 100 100 100 

   Kesesuaian 
kualifikasi tenaga 
dengan tugas dan 
fungsi  

% 80 80 80 80 80 

   Kesesuaian formasi 
dengan kebutuhan  % 90 90 90 90 90 

   Tersedianya 
pedoman 
pelaksanaan 
penerimaan 
kepegawaian  

% 100 100 100 100 100 

   Kesesuaian 
penermiaan pegawai 
dengan rencana 
kebutuhan formasi 
kepegawaian  

% 90 90 90 90 90 

   Kepuasan layanan 
penerimaan pegawai  % 85 90 95 95 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pemrosesan, 
pengangkatan, 
kepangkatan, 
pemindahan, dan 
mutasi lainya  

% 90 90 90 90 90 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pemrosesan 
administrasi 
kepegawaian  

% 75 80 80 90 100 

  Penyediaan 
tenaga Pendidikan 

Tenaga pendidik 
yang memiliki 
pendidikan minimal 
S2 pada tahun 
tertentu 

% 95 100 100 100 100 

  Penyediaan 
tenaga 
kependidikan 

Tenaga 
kependidikan yang 
memiliki 
pendidikan minimal 
DIII pada tahun 
tertentu 

% 90 100 100 100 100 

   Jumlah tenaga 
administrasi Frekuensi 127 127 127 125 125 

  Kegiatan 
Pelatihan 

Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi 
tenaga adminitrasi 
kepegawaian 

Frekuensi 2 2 2 2 2 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi 
tenaga administrasi 
akademik 

Frekuensi  
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi 
tenaga administrasi 
kemahasiswaan 

Frekuensi 0 0 1 1 1 
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   Jumlah dan jenis 
pelatihanbagi 
administrasi 
keuangan 

Frekuensi 2 2 2 2 2 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi 
tenaga administrasi 
perlengkapan 

Frekuensi 5 6 6 7 7 

  Pemberdayaan 
Doseen sebagai 
Narasumber 

Jumlah Dosen Yang 
Menjadi 
Narasumber ke 
Instansi Lain 

Frekuensi 55 60 65 70 75 

  Kinerja Kehadiran 
Dosen 

Kehadiran Dosen 
Tetap Pada Jam 
Kerja per Semester 

% 100 100 100 100 100 

  Dosen Tetap 
Bersertifikat 
Dosen Profesional 

Jumlah Dosen yang 
Telah Mempunyai 
Sertifikasi Pendidik 
1 Tahun Terakhir 

Frekuensi 120 116 119 0 0 

  Tenaga 
Fungsional 
Pustakawan 

Jumlah pustakawan 
Frekuensi 7 8 9 10 10 

  SDM Keuangan 
Bersertifikat 
Bendahara 

Jumlah Tenaga 
Yang Telah 
Mempunyai 
Sertifikat Bendahara 
Satu Tahun 
Terakhir 

Frekuensi 14 17 19 21 23 

  Produktifitas 
Penyusunan Buku 
Ajar 

Jumlah Penambahan 
Penyusunan Bahan 
Ajar Oleh Dosen 
Per Tahun 
(modul/diktat, 
pedoman praktek) 

Judul 230 240 250 260 270 

  Disiplin dan 
pengembangan 
pegawai 

Kecepatan dan 
ketepatanwaktu 
pemrosesan, 
pemberhentian, 
pensiunan pegawai  

% 95 95 95 95 100 

 
 

  Adanya sistem 
Reward dan 
punishment  
pertahun 

% 75 80 85 90 100 

   Tersedianya sistem 
pengembangan 
pegawai 

% 75 75 75 75 100 

   Terlaksanakan 
monitoring 
pelaksaaan 
penerimaan, 
mutasi,disiplin dan 
pengembangan 
pegawai pertahun  

% 85 90 95 97 100 

   Keterbukaan 
informasi 
penerimaan dan 
administrasi 
kepegawaian 

% 95 97 98 99 100 

   Tersedianya data 
dan informasi 
kepegawaian  
pertahun 

% 95 95 95 95 95 

   Tersedianya laporan 
pengelolaan 
pegawai  pertahun 

% 95 95 95 95 95 

 

3. Standar Layanan Keuangan 

Standar kinerja keuangan adalah standar kinerja keuangan yang diberikan oleh Politeknik 

Kesehatan Kemenkes Denpasar kepada pengguna jasa pelayanan pendidikan 

(mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat), terdiri dari Penyusunan anggaran, 

Pelaksanaan anggaran, Tersedianya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program 
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dan anggaran, Monitoring pelaksanaan anggaran. Tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 
Standar Layanan Keuangan 

 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Keuangan 

Penyusunan 
anggaran 

Tersedianya 
pedoman 
penyusunan 
anggaran 

% 100 100 100 100 100 

  Pelaksanaan 
anggaran 

Tersedianya 
pedoman 
pelaksanaan 
program dan 
anggaran  

% 100 100 100 100 100 

   Kesesuaian usul 
realisasi dengan 
rencana 

% 85 100 100 100 100 

   Kesesuaian usul 
revisi program dan 
anggaran  

% 90 100 100 100 100 

   Jumlah anggaran 
yang diserap dari 
anggaran yang 
tersedia pertahun 

% 95 96 97 98 99 

   Kenaikan 
pendapatan Rupiah 
Murni 

% 20 15 20 15 25 

   Peningkatan 
pendapatan PNBP % 25 30 35 40 45 

  Tersedianya 
laporan  
pertanggung 
jawaban 
pelaksanaan 
program dan  
anggaran 

Laporan Keuangan 
Target dan Realisasi 
Pendapatan 

% 100 100 100 100 100 

   Laporan Realisasi 
Penyerapan 
Anggaran 

% 100 100 100 100 100 

   Tersedianya sistem 
pelaporan keuangan % 100 100 100 100 100 

   Tersedianya laporan 
keuangan  % 100 100 100 100 100 

  Monitoring 
pelaksanaan 
anggaran 

Terlaksana- 
nya pengawasan 
pelaksanaan 
anggaran   

% 90 100 100 100 100 

   Keterbukaan 
informasi program, 
anggarandan 
realisasi 

% 90 100 100 100 100 

 

4. Standar Pelayanan Sarana Prasarana 

Standar kinerja pelayanan sarana dan prasarana adalah standar pelayanan sarana dan 

prasarana  yang diberikan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar kepada 

pengguna jasa pelayanan pendidikan (mahasiswa, dosen, alumni, dan masyarakat), terdiri 

dari unsur Pelayanan Administrasi Perlengkapan yang meliputi Prasarana Pembelajaran, 

Meningkatkan Peralatan (ABBM), Memaksimalkan Pemanfaatan Laboratorium, Kualitas 

dan Kuantitas Peralatan Serta Mesin. Unsur Pelayanan Administrasi Umum yang 

meliputi Penyediaan sarana, Penyediaan  tenaga yang kompeten, Layanan 
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persuratan/kearsipan, Layanan kerumahtanggaan, Layanan keprotokolan, Layanan 

hukum dan peraturan, Layanan organisasi dan ketatalaksanaa n, Pelaporan administrasi 

umum, Kunjungan dari Intstansi Lain. Unsur Pelayanan Administrasi Perpustakaan yang 

meliputi Buku Perpustakan, Jurnal yang Dilanggan, Kunjungan Dosen Ke Perpustakaan, 

dan Kunjungan Mahasiswa Ke Perpustakaan. Tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 
Standar Pelayanan Sarana Prasarana 

 

No 
Standar 

Pelayanan 
Jenis Pelayanan Indikator Satuan 

Target 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pelayanan 
Administrasi 
Perlengkapan 

Prasarana 
Pembelajaran 

Penyediaan ruang 
kuliah % 100 100 100 100 100 

   Jumlah kelas yang 
terfasilitasi ICT Frekuensi 30 32 34 36 40 

   Penyediaan ruang 
dosen % 100 100 100 100 100 

   Penyediaan ruang 
administrasi % 100 100 100 100 100 

  Meningkatkan 
Peralatan 
(ABBM) 

Penyediaan sarana 
ruangan (mebeler 
dan komputer) 

% 100 100 100 100 100 

  Memaksimalkan 
Pemanfaatan 
Laboratorium 

Rasio luas  lab 
dengan mahasiswa Frekuensi 1:28 1:28 1:25 1:23 1:21 

   Kecukupan alat dan 
bahan untuk setiap 
praktikum 

% 75 80 90 100 100 

  Kualitas dan 
Kuantitas 
Peralatan Serta 
Mesin 

Tersedianya 
pedoman penyusuan 
kebutuhan sarana 
prasarana 

% 90 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan waktu 
penyusunan rencana 
kebutuhan sarana 
dan prasarana 

% 70 90 90 90 90 

   Kesesuaian rencana 
dengan kebutuhan % 80 90 90 90 90 

   Tersedianya 
pedoman 
administrasi 
perlengkapan 

% 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pengadaan sarana 
dan prasarana  

% 80 90 90 90 90 

   Kesesuaian 
pengadanaan sarana 
dan prasarana 
dengan rencana 
kebutuhan 

% 80 90 90 90 90 

   Kesesuaian 
penyimpanan sarana 
prasarana  

% 80 90 90 90 90 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pendistribusian 
sarana dan 
prasarana  

% 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pemeliahatraan, dan 
perawatan sarana 

% 100 100 100 100 100 
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prasarana 

   Terlaksananya 
monitring 
pendayagunaan aset  

% 70 100 100 100 100 

   Terlaksananya 
inventarisasi   asset % 70 80 90 100 100 

   Terlaksananya usul 
penghapusan aset  % 70 80 90 100 100 

   Tersedianya data 
dan informasi 
perlengkapan  

% 70 80 90 100 100 

   Tersedianya laporan 
pengelolaan 
perlengkapan  

% 70 80 90 100 100 

2 Pelayanan 
Administrasi 
Umum 

Penyediaan 
sarana 

Tersedianya sarana 
pelayanan 
administrasi umum 
yang memadai 

% 100 100 100 100 100 

  Penyediaan  
tenaga yang 
kompeten 

Kesesuaian 
kualifikasi tenaga 
dengan tugas dan 
fungsi 

% 85 90 90 90 100 

   Jumlah dan jenis 
pelatihan bagi 
tenaga administrasi 
umum (unit per 
tahun) 

% 75 80 80 80 100 

  Layanan 
persuratan/ 
kea rsipan 

Tersedianya 
pedoman 
persuratan/ 
kearsipan  

% 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pencatatan dan 
pendistribusian 
surat masuk dan 
keluar (hari) 

% 100 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
perawatan dan 
pemeliharaan arsip  

% 95 100 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
penyusutan dan 
usul penghapusan 
arsip  

% 80 80 100 100 100 

   Ketepatan dan 
kecepatan 
pelayanan 
peminjaman arsip  

% 80 80 100 100 100 

  Layanan 
kerumahtanggaan 

Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pelayanan 
kebersihan, 
kemanan, 
keindahan, 
ketertiban, dan 
kenyamanan  

% 95 100 100 100 100 

  Layanan 
keprotokolan 

Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pelayanan 
pimpinan dan tamu  

% 90 95 100 100 100 

   Tersedianya data 
penerimaan tamu  % 70 80 85 95 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pelayanan rapat 
dinas, upacara, 
Wisuda dan 
seminar  

% 100 100 100 100 100 

  Layanan hukum 
dan peraturan 

Tersedinya 
himpunan peraturan % 60 75 80 90 100 
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yang mendukung 
pelaksanaan 
Perguruan Tinggi  

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
penyusunan 
rancangan 
peraturan 

% 60 75 80 90 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pemberian bantuan 
hukum  

% 80 85 95 95 100 

  Layanan 
organisasi dan 
ketatalaksanaa n 

Tersedianya 
pedoman organisasi 
dan ketatalaksanaan 

% 80 85 95 95 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
pengkajian usulan, 
pembentukan, 
penyempurnaan 
unit organisasi  

% 70 80 85 100 100 

   Kecepatan dan 
ketepatan waktu 
penyususnan 
system dan 
prosedur 

% 60 75 80 80 100 

  Pelaporan 
administrasi 
umum 

Tersedianya data 
dan informasi % 80 90 90 100 100 

  Kunjungan dari 
Intstansi Lain 

Frekuensi Kegiatan 
Kunjungan Instansi 
lain Ke Politeknik 
Kesehatan 
Kemenkes Denpasar 

Frekuensi 70 80 85 90 95 

3 Pelayanan 
Administrasi 
Perpustakaan 

Buku Perpustakan Rasio bahan 
Pustaka dan 
mahasiswa 

Frekuensi 1:5 1:10 1:10 1:10 1:10 

   Jumlah jurnal on 
CD R/online Frekuensi 0 20 25 30 35 

   Lamanya jam 
Layanan (jam 
perhari) 

Frekuensi 9 9 9 9 9 

   Luas ruang 
perpustakaan  M2 200 200 200 400 400 

   Jumlah transaksi 
online (per bulan) Frekuensi 0 1000 1500 2000 2500 

   Jumlah transaksi 
online (perhari) Frekuensi 0 60 60 80 80 

  Jurnal yang 
Dilanggan 

Jumlah Jurnal 
Ilmiah Yang 
Diperoleh Secara 
Rutin Per 
Penerbitan Secara 
Langganan 

Jurnal 40 45 50 55 60 

  Kunjungan Dosen 
Ke Perpustakaan 

Rata-Rata 
Kunjungan Dosen 
Per Tahun Ke 
Perpustakaan 

Frekuensi 475 480 485 490 495 

  Kunjungan 
Mahasiswa Ke 
Perpustakaan 

Rata-Rata 
Kunjungan 
Mahasiswa Per 
Tahun Ke 
Perpustakaan 

Frekuensi 2950 3000 3050 3100 3150 

 

 

III. PENUTUP 

Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan diharapkan menjadi titik awal dalam rangka 

menghasilkan lulusan tenaga kesehatan profesional, kompeten, dan berkarakter sesuai dengan tuntutan 

dan kebutuhan stake holder dan masyarakat. 
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Agar pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik dan 

menghasilkaan lulusan yang profesional, kompeten, dan berkarakter, maka terdapat beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan yaitu otonomi, 

akuntabilitas, jaminan mutu dan evaluasi yang transparan serta berkelanjutan. 

Untuk mencapai pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sangat tergantung pada komitmen para 

pengelola dan pelaksana pendidikan serta seluruh civitas akademik dalam mewujudkan terselenggaranya 

program pendidikan yang berkualitas. Dalam pengembangannya Standar Pelayanan Minimal ini harus 

dievaluasi secara terus menerus dan direvisi secara berkelanjutan yang pada akhirnya pelaksanaan 

standar pelayanan minimal ini bermanfaat bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. 

 

         

DIREKTUR, 

 
ANAK AGUNG NGURAH KUSUMAJAYA, SP, MPH 

NIP. 19691112199203100 
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