
RASIONAL STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR 

 

1) Pendidikan  

a. Adanya Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menetapkan Standar Pelayanan dan 

target yang harus dicapai dalam Kinerja Pendidikan.  

b. Luaran Hasil Proses Pembelajaran bisa dilihat dari indikator standar kompetensi lulusan 

PJM-STPD-01 2019 yaitu pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui 

kompetensi minimal yang diharapkan, lulusan memiliki kompetensi sesuai standar 

profesi dan soft skill baik untuk mendukung kompetensi serta memiliki sertifikasi 

kemampuan bahasa inggris.  

c. Adanya Renstra Prodi Sarjana Terapan Jurusan TLM Poltekkes Kemenkes Surabaya 

yang memuat sasaran dan srategi pencapaian Bidang Pendidikan.  

d. Adanya pedoman Kurikulum dan Implementasinya serta Panduan Akademik.  

2) Penelitian  

a. Adanya Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menetapkan Standar Pelayanan dan 

target yang harus dicapai dalam Kinerja Penelitian. 129  

b. Hasil penelitian mengacu pada standar hasil penelitian No.PJM-ST-PL-01 2019 yaitu 

mencakup kriteria minimal :  

1) Mutu hasil penelitian; arah disesuaikan dengan pengembangan IPTEK, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;  

2) Luaran kegiatan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik;  

3) Pemenuhan capaian penelitian serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di PPSDM;  

4) Hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak membahayakan kepentingan umum/nasional 

wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau 

cara lain penyampaian hasil penelitian;  

5) Komunikasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, 

bahasa, format disesuaikan dengan target komunikasi, hasil penelitian dapat 

dikomunikasikan lebih dari satu forum sepanjang tujuan menyempurnakan penulisan 



laporan penelitian,  

6) Penyampaian hasil menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran utuh, tidak dipilih tidak 

dikurangi /disesuaikan keinginan pihak tertentu;  

7) Penulisan makalah mengacu pedoman baku untuk mencegah plagiarism, fabrikasi dan 

falsifikasi; mekanisme pencegahan plagiarisme di tingkat individu penulis, 

mentor/supervisor dan institusi serta sanksi atas pelanggaran;  

8) Publikasi ilmiah terutama jurnal terakreditasi/terdaftar pada system rujukan diakui 

penerbit kredibel; pencantuman nama penulis sepengetahuan dan seijin bersangkutan.  

a. Adanya Pedoman Penelitian yang menetapkan luaran capaian penelitian berupa artikel 

ilmiah baik nasional maupun internasional dan HAKI produk penelitian.  

b. Adanya Renstra Prodi Pendidikan Sarjana Terapan Jurusan TLM Poltekkes Kemenkes 

Surabaya yang memuat sasaran dan srategi pencapaian Bidang Penelitian. 

3) Pengabdian Masyarakat 

a. Adanya Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya yang menetapkan Standar Pelayanan 

dan target yang harus di capai dalam kinerja Pendidikan. 

b. Hasil pengabdian masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian masyarakat 

No.PJM-ST-PM-01- 2019 mencakup kriteria minimal yaitu: 

1) Adanya pedoman pelaksanaan pengabdian masyarakat, adanya regulasi 

pelaksanaan yang dapat memotivasi dan memfasilitasi pengelola, dosen, calon 

dosen dan mahasiswa. 

2) Hasil pengabdian masyarakat berupa: penyelesaian masalah di masyarakat 

dengan keahlian civitas akademik relevan, penyelesaian masalah kesehatan, 

pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan IPTEK/ bahan ajar/ 

modul pelatihan, pengembangan potensi dan pemberdayaan masyarakat. 

c. Adanya Pedoman Pengabdian Masyarakat yang menetapkan luaran capaian Pengabdian 

Masyarakat berupa Luaran Wajib (Publikasi Ilmiah baik nasional maupun internasional) 

dan Luaran Tambahan (missal: HAKI) 

d. Adanya Renstra Prodi Sarjana Terapan TLM yang memuat sasaran dan strategi 

pencapaian Bidang Pengabdian Masyarakat. 

 


