
Indikator 

Kinerja 

Capa

ian 

Analisis 

Keberhasil

an 

Akar 

Masalah 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

penghambat 
Tindak lanjut 

Persentase 

lulusan 

tepat waktu 

94,88

% 

Jumlah 

lulusan 

tepat waktu 

lebih tinggi 

dari target 

Persentase 

kelulusan 

tergantung 

pada 

individu 

mahasiswa 

dalam 

menerima 

materi 

selama 

kuliah 

Kualitas 

pendidikan 

terbaik dengan 

dukungan dari 

tenaga pendidik, 

sarpras maupun 

ABBM 

Raw input dan 

motivasi belajar 

mahasiswa yang 

beragam 

Meningkatkan 

kualitas PBM, 

kualitas bimbingan 

PA dan kualitas 

bimbingan LTA 

Persentase 

lulus uji 

kompetens

i 

98% Pencapaian 

kelulusan 

uji 

kompetensi 

melebihi 

target yang 

ditetapkan 

sebesar 

60% 

Kemampua

n dalam 

menerima 

pembelajara

n 

tergantung 

pada 

masing 

masing 

individu 

a. Proses 

PBM telah 

berjalan dengan 

baik sesuai 

standar 

b. Jenis 

soal sejak awal 

perkuliahan 

telah 

diupayakan 

sesuai standar 

yaitu MCQ type 

A 

Motivasi dan 

kemauan 

mahasiswa 

untuk belajar 

Meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

baik proses maupun 

sarana prasarana, 

meningkatkan latihan/ 

try out/ bimbingan uji 

kompetensi 

Persentase 

lulusan 

tepat waktu 

dengan 

IPK ≥ 3,25 

87,36

% 

Capaian 

belum 

memenuhi 

target 

sebesar 

90% 

Terdapat 

perubahan 

target 

capaian dari 

≥ 2,75-3,25 

menjadi ≥ 

3,25 untuk 

meningkatk

an kinerja 

civitas 

akademik 

Kualitas proses 

pembelajaran 

sudah sesuai 

standar 

Adanya 

perubahan 

kebijakan 

pelaksanaan uji 

kompetensi 

yang 

mengakibatkan 

proses belajar 

mengajar lebih 

padat dan 

singkat 

Meningkatkan peran 

dosen pembimbing 

akademik untuk 

meningkatkan 

komunikasi dengan 

mahasiswa 

Persentase 

pembelajar

an berbasis 

e-learning 

25,26

% 

Capaian 

melebih 

target 

sebesar 5% 

Masih 

terdapat 

beberapa 

MK yang 

belum 

melaksanak

an 

implementa

si e learning 

karena 

keterbatasa

n 

kemampuan 

dosen 

Telah terdapat 

system yang 

baik untuk 

pembelajaran e 

learning di 

website 

polkesbaya 

Jaringan sering 

down 

Kemampuan 

dosen belum 

sama dalam 

mengimplement

asikan e learning 

Meningkatkan 

kemampuan dosen 

dalam hal 

implementasi e 

learning 

Persentase 

serapan 

lulusan di 

pasar kerja 

83,10

% 

Capaian 

melebihi 

target 

sebesar 

Kurangnya 

kepedulian 

alumni 

untuk 

Hasil kelulusan 

uji kompetensi 

yang tinggi 

menunjukkan 

Bagi alumni 

keperawatan 

kebidanan 

membutuhkan 

Memberikan 

informasi loker pada 

alumni melalui 

jejaring social media 



Indikator 

Kinerja 

Capa

ian 

Analisis 

Keberhasil

an 

Akar 

Masalah 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

penghambat 
Tindak lanjut 

< 6 bulan 81% mengisi 

data tracer, 

Terdapat 

beberapa 

alumni yang 

melanjutkan 

studi, masih 

butuh waktu 

pengurusan 

STR 

kemampuan 

kompetensi 

alumni baik 

waktu untuk 

pengurusan STR 

sehingga  tidak 

bisa segera 

mencari 

pekerjaan 

Jumlah 

kegiatan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

dosen 

dalam 1 

tahun 

88 

peneli

tian 

Capaian 

melebihi 

target dari 

75 

penelitian 

Seleksi 

proposal di 

PPM sangat 

ketat dan 

bersaing 

Kemampuan 

dosen untuk 

melakukan 

penelitian cukup 

baik 

Kesulitan dalam 

proses peng SPJ 

an keuangan 

Pengambilan 

kebijakan terkait 

anggaran baik dari 

penetapan cut off 

pertanggungjawaban 

dan juga administrasi 

Jumlah 

karya 

ilmiah 

yang 

dipublikasi

kan di 

jurnal 

ilmiah 

dalam 1 

tahun 

2,91 

(nilai) 

Capaian 

melebihi 

target 

sebesar 

2,82 

Masih 

terdapat 

beberapa 

hasil 

penelitian 

dosen yang 

belum 

dipublikasik

an 

Publikasi dosen 

banyak di jurnal 

terindeks scopus 

karena peluang 

lebih besar 

Polkesbaya 

belum 

mempunyai 

jurnal 

terakreditasi, 

karena masih 

dalam proses 

akreditasi jurnal 

Meningkatkan 

motivasi publikasi 

dengan fasilitasi 

publikasi dan 

pemberian reward 

publikasi 

Jumlah 

kegiatan 

pengabdia

n 

masyarakat 

berbasis 

wilayah 

dalam 1 

tahun 

57 

wilay

ah 

dan 

100 

% 

meru

pakan 

aplika

si 

hasil 

peneli

tian 

Melebihi 

target 

capaian dari 

target 

sebesar 19 

wilayah 

Belum 

maksimalny

a join 

research 

Seluruh kegiatan 

PKM telah 

dilaksanakan 

berbasis wilayah 

dan berdasar 

wilayah 

Belum banyak 

joint research 

maupun join 

PKM dengan 

dalam maupun 

luar negeri 

Meningkatkan 

kerjasama dengan 

dalam maupun luar 

negeri untuk kegiatan 

Pengabmas 

Persentase 

pendapatan 

PNBP 

terhadap 

biaya 

operasiona

l 

44,6

% 

Melebihi 

target dari 

sebesar 

30% 

Sudah 

memenuhi 

target 

Memiliki action 

plan berupa 

efisiensi belanja 

dan peningkatan 

pendapatan 

Modernisasi 

keuangan 

membutuhkan 

tenaga yang 

kompeten di 

bidangnya 

Meningkatkan 

transparansi keuangan 

dengan modernisasi 

pengelolaan keuangan 

BLU 

Jumlah 

pendapatan 

PNBP/ 

BLU 

Rp. 

51.06

0.889

.091,- 

Capaian 

melebihi 

target 

Rp.47.170.

280.000,- 



Indikator 

Kinerja 

Capa

ian 

Analisis 

Keberhasil

an 

Akar 

Masalah 

Faktor 

Pendukung 

Faktor 

penghambat 
Tindak lanjut 

Jumlah 

pendapatan 

optimalisas

i Aset 

Rp. 

3.262

.959.

091 

Melebihi 

target 

Rp.470.000

.000,- 

Persentase 

penyelesai

an 

modernisas

i 

pengelolaa

n keuangan 

BLU 

100% Memenuhi 

target 100% 

Rasio 

dosen dan 

mahasiswa 

1:18 Sesuai 

dengan 

target 

 Kualitas SDM 

cukup bagus 

Pada beberapa 

prodi masih 

terdapat rasio 

yang kurang 

karena jumlah 

mahasiswa yang 

kurang 

Meningkatkan 

promosi untuk 

penerimaan 

mahasiswa baru 

khususnya prodi jenuh 

Karya yang 

dihasilkan 

HKI 

282 Melebihi 

target dari 

target 79 

   Meningkatkan 

motivasi dan reward 

terhadap publikasi 

HAKI 

Persentase 

jumlah 

dosen s3 

12,3 Melebihi 

target dari 

target 12 

 Telah banyak 

prodi S3 yang 

sesuai dengan 

keilmuan 

Minat dosen 

untuk S3 perlu 

ditingkatkan 

Mendorong dan 

memberikan  

kesempatan dosen 

untuk tubel dan Ibel 

S3 

Indeks 

kepuasan 

masyarakat 

3,6 Melebihi 

target dari 

target 3 

 

Masih 

terdapat 

beberapa 

aspek yang 

membutuhk

an 

perbaikan 

layanan 

Dukungan 

pimpinan dan 

komitmen 

seluruh civitas 

akademik baik 

masih terdapat 

beberapa aspek 

yang 

membutuhkan 

perbaikan 

layanan 

Meningkatkan 

layanan prima disetiap 

layanan 

Persentase 

mahasiswa 

dari masy 

berpenghas

ilan rendah 

yang 

mendapatk

an bantuan 

7,3 Melebihi 

target dari 

target 6% 

Masih 

terdapat 

mahasiswa 

kurang 

mampu 

yang belum 

mendapatka

n bantuan 

Terdapat  

layanan 

beasiswa untuk 

keluarga kurang 

mampu 

Kelengkapan 

berkas usulan 

beasiswa gakin 

sering terlambat 

Meningkatkan 

monitoring usulan 

beasiswa gakin 

 


