TABEL REVISI
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALUKU TAHUN 2015
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Maluku 2015 dalam bentuk program, kegiatan dan sumber dana capaian indikator dan target yang
menjadi pedoman bagi Poltekkes dalam pengembangan program pada kerja pada setiap tahunanya untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Berikut tabel RKT :
NO

TUJUAN/SASARAN

PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR

SUMBER
DANA/PENANGGUN
G JAWAB
2015

1

a. Program Meningkatkan kualitas
Pendidikan dan pengajaran

Tujuan :
Menyiapkan lulusan
menjadi tenaga Kegiatan :
kesehatan yang kompeten berbasis 1) Melakukan rapat koordinasi pada awal 1. Presentasi
semester dengan dosen pengajar
Terlaksananya
kepulauan
Perencanaan
2) Melakukan kordinasi dengan wahana
pembelajaran sesuai
praktik
setiap
semester
untuk
target
Sasaran :
pelaksanaan pembelajaran praktik klinik
1. Meningkatkan kualitas proses belajar
mengajar.
2. Presentasi Capaian
2. Menetapkan
standar
kompetensi 3) Memaksimalkan kompetensi lulusan yaitu
strategi dan metode
kompetensi
utama,
kompetensi
lulusan.
pembelajaran
klinik
pendukung dan kompetensi lainnya :
3. Menata kurikulum program studi agar
sesuai kurikulum
relevan dengan kebutuhan stakeholder.
4. Memantapkan student center learning
3. Presentasi Penerapan
a) Mengidentifikasi dan mengevaluasi
dalam proses pembelajaran.
kurikulum institusional
capaian kompetensi lulusan dengan
berbasis kepulauan
melakukan peninjauan kurikulum
institusional secara periodik

PNBP (SPP & DPP)
MAHASISWA
Penanggung jawab
Pudir I & III, ADAK

100 %

100 %

70 %

b) Memaksimalkan
pencapaian
kompetensi lulusan
c) Memberikan
kesempatan
pada
mahasiswa
untuk
pencapaian
kompetensi dengan melakukan praktik
mendiri di Laboratorium / Workshop
4) Penguatan isi pembelajaran setiap tahun
akademik:
a) Melakukan kajian dan evaluasi
pembelajaran teori, praktikum dan
praktik
(perencanaan,
proses,
evaluasi) secara periodik setiap
pertengahan dan akhir semester
4. Presentasi Capaian
b) Melakukan kajian dan evaluasi
kompetensi
lulusan
kedalaman
dan keluasan materi
sesuai standar
pembelajaran yaitu penguasaan
konsep teoritis
dan keterampilan
berdasarkan kompetensi.
5) Penguatan proses pembelajaran setiap
tahun akademik :
a) Melakukan kajian dan evaluasi setiap
semester tentang karakteristik proses
pembelajaran (interaktif, holistik, 5. Presentasi Indeks
integratif, saintifik, kontekstual, efektif,
Prestasi kumulatif
kolaboratif
dan berpusat pada
(IPK) lulusan ≥ 2,75
mahasiswa)
setiap
tahun
b) Melakukan kajian dan evaluasi
meningkat
perencanaan proses pembelajaran
yang dilakukan dosen

90 %

95 %

c) Membenahi sistem pembelajaran
sesuai dengan kurikulum dengan
memperhatikan
kompetensi,
perencanaan pembelajaran (silabus/
RPS dan RPP/ RP)
d) Melakukan kajian dan evaluasi
pelaksanaan proses pembelajaran
yang berlangsung antara dosen dan
mahasiswa dan sumber belajar yang
digunakan oleh mahasiswa dan dosen
e) Melakukan kajian dan evaluasi beban
belajar mahasiswa setiap semester
f) Melakukan evaluasi metode, strategi
dan teknik pembelajaran yang
dilakukan oleh dosen setiap semester
g) Monitoring dan evaluasi setiap
semester dengan melibatkan rumah
sakit, dinas kesehatan dan puskesmas
tempat praktik mahasiswa
6) Melakukan kajian dan evaluasi standar
penilaian proses dan hasil belajar
mahasiswa yaitu prinsip, teknik dan
instrumen, mekanisme dan prosedur,
pelaksanaan pembelajaran, pelaporan
penilaian serta kelulusan mahasiswa
7) Membuat perencanan tahunan kegiatan
Poltekkes disesuaikan dengan kalender
akademik Poltekkes Kemenkes Maluku

8) Monitoring dan evaluasi kegiatan
akademik dan non akademik setiap
semester
6. Penilaian mahasiswa
sesuai
dengan
9) Penerimaan mahasiswa baru (raw input)
standar Dikti dan
memperhatikan SDM dosen dan fasilitas
dilaporkan
per
pendukung pembelajaran
semester

100 %

7. Presentasi
Terlaksananya
Rencana
kerja
tahunan
sesuai
dengan
kalender
Poltekkes Kemenkes
Maluku

90 %

8. Jumlah
Terlaksananya
persiapan,
proses,
dan Evaluasi akhir
semester
9. Presentasi Lulusan
tepat waktu
( 6
Semester)
10. Jumlah Penerimaan
mahasiswa baru per
Prodi/ jurusan sesuai
standar rasio

2 kali

90 %
110 mhs
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Tujuan :

b. Program : mengembangkan penelitian

Menghasilkan karya ilmiah inovatif berbasis Kegiatan :
kepulauan
1. Membuat Road Map dan standar
Penelitian
1. Tersusunnya
Road
Sasaran
:
Meningkatkan
kualitas
Map dan standar
Penelitian
sesuai
pelaksanaan penelitian Dosen
2. Menyusun Buku Pedoman Penelitian
standar nasional
2. Tersusunya
Buku
3. Mengembangkan
reputasi
jurnal
pedoman penelitian
Poltekkes terakreditasi
poltekkes
4. Melaksanakan publikasi hasil penelitian 3. Jumlah
Jurnal
Poltekkes
terakreditasi
4. Jumlah
Publikasi
karya ilmiah
di
Jurnal Poltekkes
5. Jumlah Penerbitan
Jurnal
Poltekkes
Kemenkes Maluku
6. Jumlah
Publikasi
karya ilmiah pada
Jurnal terakreditasi
nasional
Jumlah
Kegiatan
5. Peningkatan kualitas dan relevansi workshop
peningkatan
skill penelitian dosen: TOT
penelitian dosen:
metodologi
penelitian,
a) Mengikut sertakan dosen pada analisa data terlaksana
Training for Trainer (TOT) Metode

RUPIAH MURNI (RM)
APBN
Penanggung jawab
Pudir I & II, ADUM,
Unit PPM

100%

15 karya
ilmiah
2 kali

1 Judul

1 kali

1 kali

Jumlah
pelaksanaan
workshop
penulisan
b) Menyelenggarakan
Workshop proposal penelitian, dan
penulisan proposal penelitian, dan penulisan artikel ilmiah
penulisan artikel ilmiah
Jumlah Judul Proposal &
Penelitian
c) Dosen melaksanakan penelitian Hasil
yang
inovativ dalam bidang kesehatan Risbinakes
dihasilkan
oleh
dosen
sesuai keahlian & Berbasis
Penelitian

Kepulauan
d) Melibatkan
dosen
sebagai Presentasi Jumlah keikut
sertaan dosen dalam
pembicara dalam kegiatan seminar
kegiatan seminar ilmiah
Tujuan :
Melaksanakan pengabdian
sesuai bidang keahlian

Program :
Mengoptimalkan Pengabdian masyarakat
masyarakat
sesuai bidang keahlian oleh dosen dengan/
tanpa melibatkan mahasiswa

Sasaran :
Mengaplikasi hasil penelitian dalam Kegiatan :
kegiatan nyata untuk
pemberdayaan
1) Menyelenggarakan desa binaan
masyarakat

Jumlah
Judul
Hasil
Penelitian Dosen Pada
Kegiatan PKM

1. Terdapatnya
desa
binaan Poltekkes
2) Membuat
standar
pengabdian
masyarakat
Poltekkes
Kemenkes
2. Pengabdian
Maluku
masyarakat
sesuai
3) Mengembangkan kegiatan pengabdian

15 jdl

20 org

15 judul/
sem
belum
7 darbin

masyarakat didaerah binaan

SNPT

9 kgt

3. Jumlah
Kegiatan
4) Memonitor
dan
Mengevaluasi
pengabdian
pelaksanaan kegiatan pengabadian
terprogram
dan
masyarakat dan capaiannya secara
terfokus
periodic
4. Kegiatan pengabdian
terkontrol
3

Tujuan :
Lulusan dapat menjalankan tugas dan
tanggung jawab secara legal

Program : peningkatan kualitas lulusan
Kegiatan :
1. Melaksanakan WS Item & Item Rev
2. Dosen membuat Soal ujian semester 1. Presentasi Soal Ujian
Sasaran :
menggunakan metode
vignette
terstandar
Lulusan terdaftar secara nasional sebagai
dilengkapi blue print
tenaga kesehatan dalam menjalankan 3. Melakukan try out ujian kompetensi 2. Persentasi kelulusan
pelayanan kesehatan
institusi
mahasiswa
dalam
4. Mengikutsertakan mahasiswa dalam try
UKOM meningkat
out nasional
5. Memfasilitasi pengurusan Surat Tanda
Registrasi
6. Mengikutsertakan mahasiswa dalam
kegiatan pelatihan/ magang non
institusional
3. Presentasi
Lulusan
UKOM
mempunyai
surat tanda registrasi

PNBP
Penanggung jawab
Pudir I & UPM ADAK

60 %

60%

100 %

STR/Sertifikat Ukom)
4. Lulusan mempunyai
sertifikat
keahlian
sesuai bidang
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Tujuan:
Kualifikasi pendidikan dan kompetensi
tenaga dosen meningkat
Sasaran :
Tenaga dosen sesuai standar yang
dipersyaratkan oleh undang undang

Program : Peningkatan dan pengembangan
SDM dosen
Kegiatan :
1. Membuat perencanaan pengembangan 1. Rencana
SDM Dosen
pengembangan
Dosen
2. Memberikan
kesempatan
kepada 2. Dosen
mengikuti
tenaga dosen
untuk mengikuti
pelatihan
pelatihan
sesuai dengan bidang
keahlian
3. Mengikusertakan Pendidikan lanjutan 3. Ratio
dosen
:
pasca sarjana (S2 dan S3) bagi tenaga
mahasiswa
dosen
dengan
memperhatikan
peminatan atau jurusan sesuai dengan
tuntutan kurikulum
4. Sertifikasi dosen
4. Dosen tersertifikasi
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Tujuan:
Meningkatkan SDM, sarana prasarana dan
pembiayaan sesuai standard an kebutuhan

80 %

Program : Melakukan Standarisasi tenaga Tenaga
kependidikan
kependidikan
tetap (PNS) kualifikasi
minimal D III sesuai

APBN /RM

Penanggung jawab
Pudir II & ADUM

15 org

20 org

1 : 39

26 Org
(63%)

APBN /RM

Sasaran :
Kegiatan pengadministrasian akademik
dan non akademik berlangsung sesuai
standar

Kegiatan :
bidang keahlian
1. Rekrutmen
tenaga
kependidikan
(pustakawan,
laboran,
tenaga
administrasi, teknisi) non PNS sesuai
kebutuhan

Penanggung jawab
Pudir II & ADUM

2. Mengembangkan kompetensi tenaga
kependidikan melalui kegiatan pelatihan
(magang)
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Tujuan :
Meningkatkan SDM, sarana prasarana dan
pembiayaan sesuai standard an kebutuhan
Sasaran :
Sarana dan prasarana utama dan
pendukung pembelajaran sesuai standar

49 org

15 org

Sarana dan prasarana utama & pendukung
pembejalaran sesuai standar :
1. Mengembangkan sarana dan prasarana
di laboratorium/bengkel/worksop melalui 1. Ratio alat : mahasiswa
di Lab
penambahan alat peraga/praktik dan
fasilitas pendukung sesuai keunggulan
serta bahan praktik yang berkaitan
dengan kompetensi sesuai kurikulum
2. Penambahan jumlah
laboratorium
kebidanan,
keperawatan,
analis,
computer dan bahasa
2. Gedung Lab
kebidanan,
keperawatan, analis,
Komputer, Lab.
Bahasa dan perangkat
pendukung sesuai

APBN/ RM
Penanggung jawab
Pudir II & ADUM

60 %
Sesuai
standar

belum

3. Mengembangkan perpustakaan melalui
standar
penambahan buku referensi sesuai
keunggulan Poltekkes, jurnal nasional 3. Perpustakaan (buku.
terakreditasi dikti, jurnal internasional,
Jurnal,
prosiding,
prosiding,
webhosting
dan
4. Membangun
system
informasi
gedung) & Fasilitas Emanajemen : jaringan internet (LAN)
Learning dan Edan Hot Spot
Library
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Tujuan :
Terjalinnya/ terwujudnya kerja sama lintas
sector dalam maupun luar negeri guna
menunjang pengembangan tridarma
perguruan tinggi dan pendayagunaan
lulusan di era global
Sasaran :Meningkatkan kerja sama
(sinergi) antar perguruan tinggi.
1. Meningkatkan kerja sama dan jejaring
kerja antara Poltekkes
dengan
pemerintah daerah, dunia usaha,
kalangan industry kesehatan
dan
lembaga lain baik di dalam maupun
luar negeri untuk kegiatan tridharma

Program : Pengembangan kemiteraan
antar perguruan tinggi lainnya dan dunia
kerja
Kegiatan :
a) Meningkatkan
kerjasama
dengan
Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan
swasta dalam pemanfaatan lulusan
b) Meningkatkan kerja sama dengan PT
dan lembaga mandiri lainnya dalam
upaya peningkatan kompetensi lulusan
c) Melaksanakan magang calon alumni
non institusional di tempat tempat
pelatihan
komplementery
therapy
selama 3 bulan sekaligus sertifikat
kompetensi profesi.

4. Jaringan
internet
(LAN) dan Hot Spot
terpasang di kampus
A, B, Tual, Masohi,
saumlaki
1. MoU dengan pemprov
dan Pemkab : Dinas
kesehatan, dinas
kelautan dan
perikanan, badan
penanggulangan
bencana kab,
perpustakaan daerah,
RS di kab. & Propinsi
2. MoU dengan
Perguruan tinggi Di
luar Provinsi dan luar
negeri
3. Magang calon alumni
di tempat tempat
pelatihan

60 %

5 mbps

PNBP & APBN/

75 %

RM Penanggung jawab
Pudir I, Pudir II dan ADAK

belum

belum

perguruan tinggi.
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Tujuan: Meningkatkan status akreditasi
Prodi
Sasaran:
Terbentuk image/ Citra positif masyarakat
tentang Poltekkes
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Tujuan :
Membangun persamaan persepsi alumni
tentang kemajuan dan perkembangan
Prodi
Sasaran :
1. Pengembangan prodi sesuai dengan
kebutuhan market
2. Kualitas lulusan meningkatkan

d) Melaksanakan kerjasama dengan PT
complementery terapi.
luar negeri
4. Prensentasi
Penyarapan alumni
yang memperoleh
pekerjaan dengan
masa tunggu ≤ 6
bulan dihitung dari
kegiatan wisuda
Program : Melaksanakan Akreditasi oleh Perolehan Nilai Prodi /
LAMPTKes
institusi terakreditasi Baik
minimal
Kegiatan :
(B)
1. Melaksanakan pendampingan akreditasi
2. Melaksanakan pre akreditasi institusi
3. Reakreaditasi

Program : Mengoptimalkan fungsi ikatan
alumni antara lain
Kegiatan :
1. Identifikasi dan merencanakan kegiatan 1. Program kerja ikatan
alumni terrealisasi
alumni serta terlibat dalam program
pengembangan Poltekkes
2. Alumni yg telah bekerja
2. Membentuk
coordinator
alumni
teridentifikasi
perkabupaten
3. Ikatan alumni terlibat
3. Malakukan pendataan alumni yang
dalam kegiatan

50%

PNBP/ RM
Penanggung jawab
Pudir I & Unit
penjaminan mutu

Akredita
si B

PNBP

60 %
Penanggung jawab
Pudir III & ADAK

50 %
70 %

telah bekerja
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Tujuan :
Kualitas pelaksanaan kegiatan akademik
dan non akademik terkontrol
Sasaran :
1. Fungsi control penjaminan mutu
terlaksan dalam kegiatan akademik &
non akademik
2. SOP kegiatan akademik dan non
akademik terdokumentasi

pengembangan
Poltekkes (PKKMB,
PKL, pra klinik,
pengembangan
kurikulum, evaluasi
alumni)

Program : Mengoptimalkan unit penjaminan
mutu
Kegiatan :
1. Mengevaluasi dan merencanakan 1. Teridentifikasi masalah
kegiatan unit penjaminan mutu
mutu Poltekkes dan
rencana
penyelesaiannya
2. Sosialisasi standar operating prosedur 2. Dosen dan staf
(SOP) system penjaminan mutu
adminitrasi
melaksanakan mutu
Poltekkes

PNBP dan RM

Penanggung jawab
Pudir I & Unit
penjaminan mutu

3. Melaksanakan audit internal kegiatan 3. Kegiatan Poltekkes
penjaminan mutu Poltekkes
sesuai dengan SOP
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Tujuan :
Potensi mahasiswa dalam bidang bidang
penunjang terakomodir
Sasaran :
Suasan akademik berlangsung kreatif,

Program : mengembangkan
kemahasiswaan

50%

75 %

50 %

kegiatan

Kegiatan :
1. Mefasilitasi peran dan fungsi organisasi 1. BEM HIMA dapat
mahasiswa (BEM, HIMA)
mengakomodir
aspirasi mahasiswa

PNBP
80 %

ilmiah dan kondusif.

2. Melaksanakan kegiatan eksko dan ko 2. Kegiatan eks ko
olahraga dan seni
olahraga dan seni
terlaksana
3. Melaksanakan kegiatan ilmiah (seminar 3. Kegiatan seminar/
dan bedah buku)
bedah buku
terlaksana
4. Mahasiswa
4. Mengikutsertakan mahasiswa dalam
berpartisipasi aktif
kegiatan mahasiswa tingkat nasional
dalam kegiatan
dan internasional
nasional &
internasional
5. Kegiatan soft skill
5. Melaksanakan kegiatan soft skill
terlaksana dalam
mahasiswa
program
kemahasiswaan

Penanggung jawab
Pudir III & ADAK

85 %
1 kali

1 kali

1 kali

