
N

o 
Sasaran Strategis 

No 

IK

U 

Indiaktor 

Kinerja Utama 

TAHUN 

2020 2021 2022 2023 2024 

A Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

1 Memiliki visi, 

Misi, Tujuan dan 

Sasaran yang 

sangat jelas dan 

sangat realistik 

1 Adanya visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran yang 

sangat jelas dan 

sangat realistik 

Penyediaan 

kolom 

komentar 

dalam 

website 

Penyediaan 

kolom 

komentar 

dalam 

website 

Brosur 2 

bahasa 

Brosur 2 

bahasa 

Brosur 

multilingual 

2 Peningkatan 

pemahaman 

tentang visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran Prodi 

2 Persentase 

pemahaman visi 

dan misi dari 

pihak eksternal 

Survey 

manual 

Pemasanga

n software 

untuk 

melihat 

pengunjung

, jumlah 

dan asal 

negara 

Pemasanga

n software 

dan 

menambah 

fasilitas 

Pemasangan 

software dan 

menambah 

fasilitas 

Pemasangan 

software dan 

menambah 

fasilitas 

3 Sosialisasi Visi, 

Misi, Tujuan dan 

Sasaran Prodi 

3 Persentase 

jumlah 

pelanggan 

eksternal dan 

internal yang 

memahami visi, 

misi, tujuan dan 

sasaran Prodi 

Komunikas

i dengan 

IKA Prodi 

Komunikas

i dengan 

IKA Prodi 

Komunikas

i dnegan 

shareholder 

Komunikasi 

dengan IKA 

Prodi 

Komunikasi 

dnegan 

shareholder 

Komunikasi 

dengan IKA 

Prodi 

Komunikasi 

dnegan 

shareholder 

Komunikasi 

dengan IKA 

Prodi 

Komunikasi 

dnegan 

shareholder 

B Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama 

4 Mewujudkan 

tata kelola 

organisasi yang 

bersih dan 

melayani 

4 Ketersediaan 

SOP masing-

masing standar 

Perbaikan 

sistem tata 

kelola 

organisasi 

berbasis 

elektronik 

Perbaikan 

sistem tata 

kelola 

organisasi 

berbasis 

elektronik 

Perbaikan 

sistem tata 

kelola 

organisasi 

berbasis 

elektronik 

Perbaikan 

sistem tata 

kelola 

organisasi 

berbasis 

elektronik 

Perbaikan 

sistem tata 

kelola 

organisasi 

berbasis 

elektronik 

5 Peningkatan 

penggunaan SIM 

akademik dan 

non akademik 

5 Persentase 

penggunaan SIM 

akademik dan 

non akademik 

SIAKAD, 

SIMPEG 

e-learning 

SIAKAD, 

SIMPEG, 

SIM-Keu, 

SIM-Aset 

e-learning, 

DUPAK 

online 

SIAKAD, 

SIMPEG, 

SIM-Keu, 

SIM-Aset 

e-learning, 

DUPAK 

online, e-

clearance, 

Sampoerna 

Jozz 

SIAKAD, 

SIMPEG, 

SIM-Keu, 

SIM-Aset 

e-learning, 

DUPAK 

online, e-

clearance, 

Sampoerna 

Jozz 

SIAKAD, 

SIMPEG, 

SIM-Keu, 

SIM-Aset 

e-learning, 

DUPAK 

online, e-

clearance, 

Smapoerna 

Jozz 

6 Percepatan 

program 

pengendalian 

internal untuk 

mitigasi resiko 

 

6 Frekuensi audit 

internal  

Audit rutin Pembentuk

an Sartgas 

SPIP Prodi, 

Audit 

Monev, 

Audit 

Monev, 

Audit 

Monev, 

Audit 

7 Pemantapan 

pelaksanaan 

sistim 

penjaminan 

mutu internal 

7 Persentase 

jumlah temuan 

ketidaksesuaian 

standar 

Akreditasi 

eksternal  

TL hasil 

AMI 

TL hasil 

Akreditasi 

eksternal 

TL hasil 

AMI, 

Perbaikan 

dan revisi 

SOP 

TL hasil 

AMI 

TL hasil 

AMI 

8 Pemantapan 

pengawasan 

mutu internal 

8 Frekuensi 

monev mutu 

internal 

TL Monev 

Mutu 

internal 

TL Monev 

Mutu 

internal 

TL Monev 

Mutu 

internal 

TL Monev 

Mutu 

internal 

TL Monev 

Mutu 

internal 

9 Meningkatkan 

pelayanan 

administrasi  

9 Nilai kepuasan 

pengguna 

terhadap 

pelayanan 

administrasi 

Survey Survey Survey Survey Survey 



1

0 

Terwujudnya 

institusi 

pendidikan 

tinggi 

vokasional 

kesehatan 

sebagai pilihan 

pertama 

10 Rasio pendaftar 

dan yang 

diterima 

Pemantapa

n kegiatan 

promosi 

Peningkata

n jumlah 

kegiatan 

promosi 

Peningkatan 

jumlah 

kegiatan 

sipenmaru 

Pemantapan 

kegiatan 

sipenmaru 

nasional 

Optimalisasi 

sipenmaru 

center 

1

1 

Peningkatan 

program 

kemitraan 

dengan lembaga 

lain di bidang 

pelayanan tri 

dharma PT 

11 Persentase 

kenaikan jumlah 

MoU 

Perluasan 

MoU 

kegiatan 

pencapaian 

kompetensi 

Perluasan 

kegiatan 

KSO 

penelitian 

dan 

Pengabmas 

Goverment 

to 

Goverment 

Optimalsiasi 

MoU G to G 

dilanjutkan 

MoA dan 

MoE 

Penjajagan 

MoU U to U 

dilanjutkan 

MoA dan 

MoE 

1

2 

Pemberdayaan 

aset dan SDM 

untuk 

meningkatkan 

pendapatan BLU 

12 Persentase 

jumlah kenaikan 

PNBP BLU dari 

KSO dan KSM 

Pemanfaata

n idle aset, 

KSO dan 

KSM 

Pemanfaata

n idle aset, 

KSO dan 

KSM 

Pemanfaata

n idle aset, 

KSO dan 

KSM 

Pemanfaatan 

idle aset, 

KSO dan 

KSM 

Pemanfaatan 

idle aset, 

KSO dan 

KSM 

C Standar Mahasiswa dan Lulusan 

1

3 

Terwujudnya 

kepedulian 

lembaga 

terhadap 

program bidik 

misi 

13 Persentase 

mahasiswa 

penerima 

beasiswa miskin 

Pemilihan 

strategi 

skrening 

Pemantapa

n strategi 

skrening 

Pemantapan 

strategi 

skrening 

Integrasi 

strategi 

skrening ke 

dalam 

sistem 

pendaftaran 

Optimalsiasi 

strategi 

skrening ke 

dalam sistem 

pendaftaran 

1

4 

Meningkatnya 

jumlah pendaftar 

mahasiswa baru 

melalui berbagai 

jalur seleksi 

14 Persentase 

jumlah pendaftar 

dibanding 

jumlah yang 

diterima 

Promosi 

dan 

penyebaran 

brosur 

Promosi 

dan 

penyebaran 

brosur, 

pertemuan 

shareholder 

Promosi 

dan 

penyebaran 

brosur, 

pertemuan 

shareholder 

Promosi dan 

penyebaran 

brosur, 

pertemuan 

shareholder 

Promosi dan 

penyebaran 

brosur, 

pertemuan 

shareholder 

1

5 

Memfasilitasi 

mahasiswa 

untuk 

peningkatan 

kemampuan 

softskill 

15 Jumlah unit 

kegiatan 

mahasiswa 

Fasilitasi 

pembiayaa

n UKM 

Fasilitasi 

pembiayaa

n UKM 

Fasilitasi 

pembiayaan 

UKM 

Fasilitasi 

pembiayaan 

UKM 

Fasilitasi 

pembiayaan 

UKM 

1

6 

Memfasilitasi 

mahasiswa 

dalam kegiatan 

bimbingan 

konseling dan 

kesehatan 

16 Persentase 

mahasiswa yang 

terjaring dalam 

BK dan 

kesehatan 

Sinergisme 

antara 

dosen PA 

dan 

pembimbin

g BK 

Sinergisme 

antara 

dosen PA 

dan 

pembimbin

g BK 

Sinergisme 

antara 

dosen PA 

dan 

pembimbin

g BK 

Sinergisme 

antara dosen 

PA dan 

pembimbing 

BK 

Sinergisme 

antara dosen 

PA dan 

pembimbing 

BK 

1

7 

Mewujudkan 

sistem data base 

alumni berbasis 

online 

17 Jumlah alumni 

yang terjaring 

pada akun 

alumni di 

website 

Monev 

website 

alumni 

Pertemuan 

Alumni 

Perbaikan 

website 

Pertemuan 

alumni 

Pertemuan 

alumni 

1

8 

Terwujudnya 

kualitas lulusan 

yang unggul dan 

kompetitif 

18 Persentase 

lulusan dengan 

IPK 3,00-3,50 

Pembelajar

an berbasis 

SCL 

Pembelajar

an berbasis 

SCL 

Pembelajara

n berbasis 

SCL 

Pembelajara

n berbasis 

SCL 

Pembelajara

n berbasis 

SCL 

1

9 

Terwujudnya 

kemampuan 

mahasiswa yang 

unggul dan 

kompetitif 

19 Persentase 

pencapaian 

TOEFL lulusan 

lebih dari 400 

Peningkata

n kinerja 

laboratoriu

m dan 

bengkel 

kerja 

Peningkata

n kinerja 

laboratoriu

m dan 

bengkel 

kerja 

Peningkatan 

kinerja 

laboratoriu

m dan 

bengkel 

kerja 

Peningkatan 

kinerja 

laboratorium 

dan bengkel 

kerja 

Peningkatan 

kinerja 

laboratorium 

dan bengkel 

kerja 



2

0 

Terwujudnya 

output lulusan 

yang sesuai 

dengan harapan 

pengguna 

20 Persentase 

tingkat 

penyerapan 

Lulusan di pasar 

kerja 

Peningkata

n kegiatan 

tracer study 

Integrasi 

kegiatan 

tracer study 

dengan 

AMI Prodi 

Integrasi 

kegiatan 

tracer study 

dengan 

AMI Prodi 

Integrasi 

kegiatan 

tracer study 

dengan AMI 

Prodi 

Optimalsiasi 

kegiatan 

tracer study 

dengan AMI 

Prodi 

2

1 

Terwujudnya 

sinergisme 

alumni untuk 

peningkatan 

pendanaan dan 

kualitas 

pendidikan 

21 Jumlah kegiatan 

jobfair  

Job fair, 

bursa kerja 

Job fair, 

bursa kerja 

Job fair, 

bursa kerja, 

pelibatan 

praktisi 

lahan 

Job fair, 

bursa kerja, 

pelibatan 

praktisi 

lahan 

Job fair, 

bursa kerja, 

pelibatan 

praktisi 

lahan 

2

2 

Terwujudnya 

kepedulian 

lembaga 

terhadap prestasi 

mahasiswa 

22 Persentase 

mahasiswa 

berprestasi 

Pembiayaa

n PIMNA 

Pembiayaa

n PIMNAS 

dan lomba 

yang lain 

Peningkatan 

Jumlah 

Lomba 

Nasional  

Peningkatan 

jumlah 

lomba 

Internasiona

l 

Peningkatan 

jumlah 

lomba 

Internasional 

D Standar Sumber Daya Manusia 

2

3 

Terwujudnya 

peningkatan 

kompetensi 

SDM Tenaga 

kependidikan 

23 Persentase 

pegawai yang 

mengikuti diklat 

administrasi 

Pemerataan 

sasaran 

peserta 

diklat 

Pemerataan 

sasaran 

peserta 

diklat 

berbasis 

kinerja 

Pemerataan 

sasaran 

peserta 

diklat 

berbasis 

kinerja dan 

kompetensi 

Pemerataan 

sasaran 

peserta 

diklat 

berbasis 

kinerja dan 

kompetensi 

Pemerataan 

sasaran 

peserta 

diklat 

berbasis 

kinerja dan 

kompetensi 

2

4 

Terwujudnya 

peningkatan 

kompetensi 

SDM dosen 

24 Persentase 

Dosen yang 

mengikuti 

pelatihan  

Peningkata

n jumlah 

kegiatan 

ilmiah 

dosen 

bertaraf 

nasional 

Peningkata

n jumlah 

kegiatan 

ilmiah 

bertaraf 

internasion

al 

Peningkatan 

jumlah 

kegiatan 

ilmiah 

bertaraf 

internasiona

l 

Peningkatan 

jumlah 

kegiatan 

ilmiah 

internasional 

Peningkatan 

jumlah 

kegiatan 

ilmiah 

bertaraf 

regional 

2

5 

Terwujudnya 

ketersediaan 

jumlah dosen 

yang sesuai 

dengan jumlah 

mahasiswa 

25 Rasio tenaga 

dosen dan 

mahasiswa. 

Peningkata

n kegiatan 

audit mutu 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit mutu 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit mutu 

internal 

Pemantapan 

kegiatan 

audit mutu 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit mutu  

internal 

2

6 

Terwujudnya 

sistem karir 

dosen 

26 Persentase 

jumlah dosen 

dengan jenjang 

akademik lektor 

kepala dan 

Profesor 

Workshop, 

Stimulasi 

dan 

pendampin

gan 

reviewer 

karya 

jurnal 

internasion

al 

Workshop, 

Stimulasi 

dan 

pendampin

gan 

reviewer 

karya 

jurnal 

internasion

al 

Peningkatan 

Stimulasi 

dan 

pendamping

an reviewer 

karya jurnal 

internasiona

l 

Pemantapan 

pendamping

an reviewer 

karya jurnal 

internasional 

Stimulasi 

dan 

pendamping

an reviewer 

karya jurnal 

internasional 

2

7 

Peningkatan 

jenjang 

akademik SDM 

tenaga 

kependidikan 

dan Pendidik 

27 Jumlah tenaga 

kependidikan 

dan pendidik 

yang studi lanjut 

Updating 

data base 

dikjut S3 

dan S2 

spesialis 

Tubel dan 

Ibel untuk 

S3 

keseatan 

dan S2 

spesialis 

Tubel dan 

Ibel untuk 

S3 keseatan 

dan S2 

spesialis 

Tubel dan 

Ibel untuk 

S3 keseatan 

dan S2 

spesialis 

Tubel dan 

Ibel untuk 

S3 keseatan 

dan S2 

spesialis 

2

8 

Peningkatan 

kinerja tenaga 

kependidikan 

dan pendidik 

yang berdedikasi 

tinggi dan loyal 

kepada institusi 

28 Beban kerja 

dosen 12-16 

SKS per 

semester 

Penyusuna

n SOP dan 

Monev 

kinerja 

Dosen 

Monev dan 

TL hasil 

monev 

kinerja 

Dosen 

Monev dan 

TL hasil 

monev 

kinerja 

Dosen 

Monev dan 

TL hasil 

monev 

kinerja 

Dosen 

Monev dan 

TL hasil 

monev 

kinerja 

Dosen 



2

9 

Terwujudnya 

penghargaan 

atas 

produktivitas 

SDM 

29 Jumlah 

penghargaan 

atas 

produktivitas 

karya dosen 

Mapping 

rumpun 

ilmu 

masing-

masing 

dosen 

Program 

percepatan 

google 

scholar dan 

sinta untuk 

mendapatk

an insentif 

Program 

percepatan 

google 

scholar dan 

sinta untuk 

mendapatka

n insentif 

Program 

percepatan 

google 

scholar dan 

sinta untuk 

mendapatka

n insentif 

Program 

percepatan 

google 

scholar dan 

sinta untuk 

mendapatka

n insentif 

3

0 

Peningkatan 

bantuan teknis 

untuk 

pengurusan 

kepangkatan 

dosen 

30 Jumlah dosen 

yang didampingi 

dalam 

pengurusan 

kepangkatan 

Sosialisasi 

DUPAK 

online 

Pendampin

gan Tim 

Pendampin

gan Tim 

Pendamping

an Tim 

Pendamping

an Tim 

E Standar Keuangan dan Sarana Prasarana 

3

1 

Terwujudnya 

sistem akuntansi 

yang baik dan 

handal 

31 Persentase 

ketersediaan 

sistem pelaporan 

keuangan 

Peningkata

n 

sinergisme 

PUM, 

bendahara, 

kaur 

keuangan 

dan kaur 

akuntansi 

Pemantapa

n 

sinergisme 

PUM, 

bendahara, 

kaur 

keuangan 

dan kaur 

akuntansi 

Pemantapan 

sinergisme 

PUM, 

bendahara, 

kaur 

keuangan 

dan kaur 

akuntansi 

Pemantapan 

dan rekon 

antara PUM, 

bendahara, 

kaur 

keuangan 

dan kaur 

akuntansi 

Pemantapan 

dan rekon 

antara PUM, 

bendahara, 

kaur 

keuangan 

dan kaur 

akuntansi 

3

2 

Terwujudnya 

efektifitas 

belanja 

berdasarkan 

ouput kinerja 

32 Persentase 

penyerapan 

realisasi 

anggaran 

Optimalsia

si RPD 

Optimalsia

si RPD 

Optimalsias

i RPD 

Optimalsiasi 

RPD 

Optimalsiasi 

RPD 

3

3 

Tersedianya 

biaya 

operasional 

pembelajaran 

33 Persentase 

jumlah biaya 

operasional 

untuk 

pembelajaran 

Optimalisa

si 

kecukupan 

Optimalisa

si 

kecukupan 

Optimalisas

i 

penyerapan 

Optimalisasi 

penyerapan 

Optimalisasi 

penyerapan 

3

4 

Tersedianya 

biaya 

operasional 

penelitian 

34 Persentase 

jumlah biaya 

operasional 

untuk kegiatan 

penelitian 

Kecukupan 

biaya 

penelitian 

per dosen 

Peningkata

n biaya 

penelitian 

per dosen 

Optimalisas

i 

penggunaan 

atau belanja 

berbasis 

produk 

HaKI 

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja 

berbasis 

produk 

HaKI 

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja 

berbasis 

produk HaKI 

 

3

5 

Tersedianya 

biaya 

operasional 

Pengabmas 

35 Persentase 

jumlah biaya 

operasional 

untuk kegiatan 

Pengabmas 

Kecukupan 

biaya 

Pengabmas 

per dosen 

Peningkata

n biaya 

Pengabmas 

per dosen 

Optimalisas

i 

penggunaan 

atau belanja 

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja 

berbasis 

produk 

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja 

berbasis 

produk 

3

6 

Tersedianya 

biaya investasi 

SDM 

36 Jumlah biaya 

investasi SDM 

untuk 

peningkatan 

kompetensi 

Kecukupan 

biaya 

investasi 

per SDM 

Peningkata

n biaya 

investasi 

per SDM 

Optimalisas

i 

penggunaan 

atau belanja 

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja  

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja  

3

7 

Tersedianya 

biaya investasi 

Sarana  

37 Jumlah biaya 

investasi sarana 

untuk penunjang 

pengelolaan PT 

Kecukupan 

biaya  

Peningkata

n biaya  

Optimalisas

i 

penggunaan 

atau belanja 

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja  

Optimalisasi 

penggunaan 

dan belanja  

3

8 

Terwujudnya 

peningkatan 

jumlah sarana 

pembelajaran 

38 Penambahan 

jumlah buku 

perpustakaan. 

Penambaha

n dana 

Penambaha

n dana 

Penambaha

n dana 

Penambahan 

dana 

Penambahan 

dana 

3

9 

Terwujudnya 

kecukupan 

fasilitas sarana 

39 Rasio 

ketersediaaan 

sarana terhadap 

Penambaha

n dana 

Penambaha

n dana 

Penambaha

n dana 

Penambahan 

dana 

Penambahan 

dana 



penunjang 

pembelajaran 

jumlah 

mahasiswa 

F Standar Pendidikan 

4

0 

Memiliki 

kurikulum 

berbasis 

kompetensi 

sesuai KKNI 

yang mampu 

menghasilkan 

lulusan berdaya 

saing tinggi 

40 Frekuensi 

review  

Kurikulum 

secara periodik 

tiap tahun 

Pemantapa

n 

kurikulum 

berbasis 

KKNI 

Pemantapa

n 

kurikulum 

berbasis 

KKNI 

Pemantapan 

kurikulum 

berbasis 

KKNI 

Pemantapa

n 

kurikulum 

berbasis 

KKNI 

Optimalsiasi 

kurikulum 

berbasis 

KKNI 

4

1 

Terwujudnya 

pelayanan 

pendidikan dan 

pembelajaran 

yang berkualitas 

berbasis kinerja 

41 Persentase 

ketersedian RPS. 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

2 

Ketersediaan 

modul 

praktikum 

masing-masing 

Mata Kuliah 

42 Persentase 

ketersediaan 

Modul 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

3 

Terwujudnya 

pelayanan 

pendidikan dan 

pembelajaran 

yang berkualitas 

berbasis kinerja 

43 Persentase 

implementasi 

kalender 

akademik. 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

4 

Terwujudnya 

pelayanan 

pendidikan dan 

pembelajaran 

yang berkualitas 

berbasis kinerja 

44 Jumlah peserta 

didik per kelas. 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

5 

Terwujudnya 

pelayanan 

pendidikan dan 

pembelajaran 

yang berkualitas 

berbasis kinerja 

45 Persentase 

pencapaian 

materi kuliah 

yang sesuai 

dengan RPS 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

6 

Terwujudnya 

tingkat 

kepatuhan dan 

kedisiplinan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

46 Persentase 

tingkat 

kehadiran dosen 

dalam proses 

pembela jaran 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

7 

Terwujudnya 

tingkat 

kepatuhan dan 

kedisiplinan 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

47 Persentase 

kehadiran 

mahasiswa 

dalam 

perkuliahan 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

8 

Terwujudnya 

ketersediaan 

jaringan internet 

yang memadai 

48 Rasio bandwith 

per user 

(mahasiswa, 

dosen dan 

karyawan) 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

4

9 

Terwujudnya 

budaya baca dan 

penggunaan 

49 Kunjungan rata-

rata mahasiswa 

ke perpustakaan 

Peningkata

n mutu 

sarana 

Peningiatan 

jumlah e-

Peningkatan 

jumlah e-

books, e-

Peningkata

n jumlah e-

books, e-

Peningkatan 

jumlah e-

books, e-



perpustakaan 

sebagai sarana 

belajar 

perpustaka

an 

book, e-

journal 

journal, e-

libarry 

journal, e-

libarry dan 

e-learning 

journal, e-

libarry dan e-

learning 

5

0 

Terwujudnya 

kepuasan 

stakeholder 

internal 

50 Rata-rata indeks 

kepuasan kinerja 

pelayanan 

akademik 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

5

1 

Terwujudnya 

pelayanan 

pendidikan dan 

pembelajaran 

yang berkualitas 

berbasis kinerja 

51 Rata-rata indeks 

kepuasan kinerja 

pelayanan non 

akademik 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkata

n kegiatan 

audit 

internal 

Peningkatan 

kegiatan 

audit 

internal 

Pemantapa

n kegiatan 

audit 

internal 

Optimalsiasi 

kegiatan 

audit internal 

5

2 

Terwujudnya 

tata kelola 

proses 

pembelajaran 

yang baik dan 

bermutu 

52 Persentase 

lulusan tepat 

waktu 

Peningkata

n kegiatan 

pembimbin

gan 

akademik 

Pemantapa

n kegiatan 

pembimbin

gan 

akademik 

Integrasi 

kegiatan 

pembimbin

gan 

akademik 

dan 

kegiatan 

BK 

Optimalsias

i integrasi 

kegiatan 

PA dan BK 

Optimalsiasi 

integrasi 

kegiatan PA 

dan BK 

G Standar Penelitian 

5

3 

Meningkatnya 

budaya meneliti 

bagi dosen 

53 Jumlah judul 

penelitian yang 

dibiayai setiap 

tahun 

Revisi 

pedoman 

penelitian 

Detasering 

internal 

penyusunan 

proposal 

unggulan 

oleh dosen 

S3 

Detasering 

internal 

penyusunan 

proposal 

unggulan 

oleh dosen 

S3 

Detasering 

internal 

penyusunan 

proposal 

unggulan 

oleh dosen 

S3 

Detasering 

internal 

penyusuna

n proposal 

unggulan 

oleh dosen 

S3 

 

5

4 

Terwujudnya 

peningkatan 

produktivitas 

dan kreativitas 

dosen dalam 

penelitian 

54 Persentase 

jumlah publikasi 

ilmiah dari 

semua penelitian 

per tahun skala 

nasional dan 

internasional 

Integrasi 

sistem 

seleksi 

kegiatan 

penelitian 

sampai 

produk 

jurnal 

Integrasi 

sistem 

seleksi 

kegiatan 

penelitian 

sampai 

produk 

jurnal 

Integrasi 

sistem 

seleksi 

kegiatan 

penelitian 

sampai 

produk 

jurnal 

Integrasi 

sistem 

seleksi 

kegiatan 

penelitian 

sampai 

produk 

jurnal 

Integrasi 

sistem 

seleksi 

kegiatan 

penelitian 

sampai 

produk 

jurnal 

 

5

5 

Terwujudnya 

integrasi hasil 

penelitian ke 

dalam proses 

pembelajaran 

55 Persentase 

jumlah hasil 

kegiatan 

penelitian yang 

terintegrasi 

Buku 

panduan 

Monev Monev Monev Monev 

5

6 

Peningkatan 

keterlibatan 

mahasiswa 

dalam kegiatan 

penelitian 

56 Persentase 

jumlah 

mahasiswa yang 

terlibat dalam 

kegiatan 

penelitian 

Buku 

panduan 

Pelibatan 

mahasiswa, 

skrening 

Pelibatan 

mahasiswa, 

skrening 

dan 

penelitian 

bersama 

Penelitian 

bersama 

kerjasama 

dengan 

mahasiswa 

se-Poltekkes 

Penelitian 

bersama 

kerjasama 

dengan 

mahasiswa 

lain 

5

7 

Ketersediaan 

roadmap 

penelitian 

berbasis 

keilmuan  

57 Persentase 

kesesuaian 

jumlah judul 

penelitian 

terhadap 

roadmap 

Pembuatan 

buku 

panduan 

dan 

roadmap 

Monev Monev Monev Monev 

5

8 

Terwujudnya 

penelitian 

kerjasama 

dengan PT lain 

DN maupun LN 

termasuk swasta 

58 Jumlah judul 

penelitian 

kerjasama 

Kerjasama 

bidang 

penelitian 

dengan PT 

lain dan 

swasta 

Penelitian 

kerjasama 

dengan 

Poltekkes 

lain 

Penelitian 

kerjasama 

dengan PT 

Lain dalam 

negeri 

Penelitian 

kerjasama 

dengan PT 

Lain dalam 

negeri dan 

luar negeri 

Penelitian 

kerjasama 

dengan PT 

Lain dalam 

negeri dan 

luar negeri 



5

9 

Optimalisasi 

penggunaan 

digital library 

untuk upload 

hasil penelitian 

59 Persentase 

upload hasil 

penelitian ke 

dalam digital 

library 

dibanding 

jumlah 

keseluruhan 

artikel 

Program 

percepatan 

upload 

artikel ke 

digital 

library 

Program 

percepatan 

upload 

artikel ke 

digital 

library 

Program 

percepatan 

upload 

artikel ke 

digital 

library 

Program 

percepatan 

upload 

artikel ke 

digital 

library 

Program 

percepatan 

upload 

artikel ke 

digital 

library 

 

H Standar Pengabdian Kepada Masyarakat 

6

0 

Meningkatnya 

budaya 

Pengabmas bagi 

dosen 

60 Jumlah judul 

Pengabmas yang 

dibiayai setiap 

tahun 

Pengabmas 

berbasis 

hasil 

penelitian 

Pengabmas 

berbasis 

hasil 

penelitian 

dan 

pemberdaya

an 

Pengabmas 

kerjasama 

PT Dalam 

negeri dan 

PT luar 

negeri 

Pengabmas 

kerjasama 

PT Dalam 

negeri dan 

PT luar 

negeri 

Pengabmas 

kerjasama 

PT Dalam 

negeri dan 

PT luar 

negeri 

6

1 

Terwujudnya 

integrasi hasil 

Pengabmas ke 

dalam proses 

pembelajaran 

61 Persentase 

jumlah hasil 

kegiatan 

Pengabmas yang 

terintegrasi 

Buku 

panduan 

Monev Monev Monev Monev 

6

2 

Peningkatan 

keterlibatan 

mahasiswa 

dalam kegiatan 

Pengabmas 

62 Persentase 

jumlah 

mahasiswa yang 

terlibat dalam 

kegiatan 

Pengabmas 

Buku 

panduan 

Pelibatan 

mahasiswa, 

skrening 

Pelibatan 

mahasiswa, 

skrening 

dan 

Pengabmas 

bersama 

Pengabams 

bersama 

kerjasama 

dengan 

mahasiswa 

se-Poltekkes 

Pengabmas 

kerjasama 

dengan 

mahasiswa 

lain 

6

3 

Terwujudnya 

laboratorium 

terpadu di 

masyarakat 

berbasis 

pemberdayaan 

63 Jumlah 

laboratorium 

pemberdayaan di 

masyarakat 

Pembuatan 

roadmad 

kegiatan 

Laboratoriu

m askeb 

komplement

er 

Laboratoriu

m askeb 

komplement

er di 

wilayah 

Penambahan 

jumlah 

laboratorium 

di berbagai 

desa 

Penambaha

n jumlah 

laboratoriu

m di 

berbagai 

desa 

6

4 

Terwujudnya 

daerah binaan 

sebabai basis 

pengembangan 

keilmuan 

64 Jumlah daerah 

binaan per tahun 

Pembuatan 

roadmad 

kegiatan 

Desa sehat 

dan Desa 

peduli ibu 

hamil 

Desa sehat 

dan Desa 

peduli anak 

Desa sehat 

peduli 

bencana 

Desa sehat 

peduli 

bencana 

I Standar Luaran dan Capaian Tridharma 

6

5 

Ketersediaan 

mahasiswa asing 

yang belajar di 

Prodi 

65 Jumlah 

mahasiswa asing 

baik yang penuh, 

paruh waktu atau 

student excange 

Pengusulan 

MoU 

MoE Realisasi 

kegiatan 

Realisasi 

kegiatan 

Realisasi 

Kegiatan 

6

6 

Terwujudnya 

produk 

kreativitas dosen 

66 Jumlah hak 

paten yang 

dihasilkan 

institusi 

Pendampin

gan 

pengurusan 

hak paten 

Pendamping

an 

pengurusan 

hak paten 

Pendamping

an 

pengurusan 

hak paten 

Pendamping

an 

pengurusan 

hak paten 

Pendampin

gan 

pengurusan 

hak paten 

6

7 

Terwujudnya 

peningkatan 

produktivitas 

karya dosen 

berupa buku ber-

ISBN 

67 Jumlah buku 

ber-ISBN yang 

dihasilkan 

institusi 

Pendampin

gan 

pengurusan 

ISBN 

Program 

percepatan 

per dosen 

Program 

percepatan 

per dosen 

Program 

percepatan 

per dosen 

Reward P3 

karya 

dosen 

terbanyak 

6

8 

Terwujudnya 

karya institusi 

yang diadopsi 

industri/masyara

kat 

68 Jumlah karya 

institusi yang 

diadopsi oleh 

industri/masyara

kat 

Program 

percepatan 

per dosen 

Program 

percepatan 

per dosen 

Pengurusan 

Hak Cipta 

Reward P3 

karya dosen 

terbanyak 

Dosen 

Prestasi 



6

9 

Terwujudnya 

kegiatan seminar 

ilmiah skala 

nasional/internas

ional 

69 Jumlah kegiatan 

seminar ilmiah 

skala 

nasional/internai

sonal 

Pengusulan 

dana 

bantuan 

Sponshorsip Mitra kerja KSO KSO 

7

0 

Meningkatnya 

jumlah tulisan 

dosen yang 

diterbitkan oleh 

media massa 

nasional 

70 Jumlah tulisan 

yang diterbitkan 

media massa 

nasional 

Program 

percepatan 

Program 

percepatan 

Lomba 

karya ilmiah 

dosen 

Lomba 

karya ilmiah 

dosen 

kerjasama 

media 

Lomba 

karya 

ilmiah 

dosen kerja 

sama media 

7

1 

Peningkatan 

kelulusan uji 

kompetensi 

lulusan 

71 Persentase 

kelulusan uji 

kompetensi 

lulusan 

Tryout dan 

pengkondis

ian soal 

kasus 

PTK untuk 

pengemban

gan program 

perkuliahan 

PTK untuk 

pengemban

gan program 

perkuliahan 

PTK untuk 

pengembang

an program 

perkuliahan 

PTK untuk 

pengemban

gan 

program 

perkuliahan 

7

2 

Terwujudnya 

kepuasan 

pelanggan 

terhadap 

kwalitas lulusan 

72 Persentase 

jumlah pelaggan 

yang puas 

terhadap 

kwalitas lulusan 

Tracer 

studi 

Tracer studi 

dan 

pertemuan 

stakeholder 

Tracer studi 

dan 

pertemuan 

stakeholder 

Tracer studi 

dan 

pertemuan 

stakeholder 

Tracer 

studi dan 

pertemuan 

stakeholder 

7

3 

Terwujudnya 

pusat kajian ilmu 

bidang 

pemberdayaan 

masyarakat pada 

asuhan 

kebidanan 

komplementer  

73 Jumlah pusat 

kajian 

Penyusuna

n naskah 

akademik 

Sosialsiasi 

dan 

penghimpun

an pakar 

Penyediaan 

bahan dan 

pakar 

Studi 

banding 

Pendirian 

pusat 

kajian 
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