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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 
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SURAT KEPUTUSAN                                                                                                              

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH                                                                       

NOMOR : HK.02.03 / 218 / 2021   

TENTANG 

TIM PENYUSUN DOKUMEN                                                                                                                             
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR SPMI 

POLTEKKES KEMENKES ACEH TAHUN 2021 

 
DIREKTUR POLTEKKES KEMEMENKES ACEH 

 
Menimbang         : a.  bahwa Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang 

melaksanakan pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan peraturan Menteri Riset 

dan Teknologi serta Pendidikan tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi sehingga meningkatkan pelayanan pendidikan tenaga 

kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b.  bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga kesehatan 

maka diperlukan penyusunan kebijakan, manual dan standar pendidikan tinggi 

dalam mengimplemtasikan sistem penjaminan mutu internal di Lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Aceh 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b 

maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan 

Standar SPMI yang bertugas menyiapkan dan mengawal dokumen mutu dalam 

rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

Mengingat      :  1.  Undang-Undang   Nomor  20   Tahun    2003   tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  Tinggi; 

9. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

10. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan       : Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh tentang pembentukan Tim Penyusun 

Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar SPMI di Lingkungan Poltekkes 

kemenkes Aceh. 

Pertama :   Membentuk Tim Penyusun Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar 

SPMI di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagaimana tersebut dalam 

lampiran surat keputusan ini 

  

Kedua : Susunan Tim Penyusun Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar SPMI 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ketiga : Tim Penyusun Dokumen Dokumen Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar SPMI 

di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh mempunyai tugas: 

1. Menyusun program peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga kesehatan di 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Melaksanakan program peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga 

kesehatan di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan 

pendidikan tenaga kesehatan di Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Melakukan pengendalian program mutu pelayanan pendidikan tenaga kesehatan 

di Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikan tenaga kesehatan di 

Poltekkes Kemenkes Aceh 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian 

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana 

mestinya. 

 

DITETAPKAN DI     :   ACEH BESAR 
PADA TANGGAL :   FEBRUARI 2021 
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN                   
KEMENKES ACEH 

                                

                       
 

T. ISKANDAR FAISAL, SKp, M.Kes 

NIP. 197007081993031005 

 

Tembusan : 
1. Sekjen Kemenkes  RI di Jakarta; 
2. Itjen Kemenkes RI di Jakarta; 
3. Ka. BPPSDMK  RI di Jakarta; 
4. Kapus Penjaminan Mutu; 
5. Yang bersangkutan 
6. Arsip 
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Lampiran :  Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh 
Nomor :  HK.02.03/.218./2021 
Tanggal :  Februari 2021 
 

TIM PENYUSUN DOKUMEN 

KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR SPMI 

POLTEKKES KEMENKES ACEH 

TAHUN 2021 
 

Pelindung  : Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh (T. Iskandar Faisal, SKp, M.Kes 

Pengarah  : Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Aceh (Dr. Sumuhardi, SKM, M.Kes) 

     Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Aceh (Dr. Abdurrahman, SKp, M.Pd) 

     Wakil Direktur III Poltekkes Kemenkes Aceh (Nasri, S.Si.T, M.Pd) 

 

Penanggungjawab : Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh (Dwi Sudiarto, SST, 

M.Kes) 

Anggota Teknis  : 1. Alfian Helmi, S.Kep, M.Kes 

     2. Siska Haryani Silaban, SKM, M. Kes 

Ketua Tim penyusun 

1. Kebijakan SPMI     : Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 

2. Manual SPMI     : Ns. Isneini, S.Kep, M.Kep 

3. Standar Pendidikan    : Pipiet Riany, SST 

4. Standar Penelitian    : Halimatussakdiah, S.Kp,M.Kep,Sp.Mat 

5. Standar Pengabmas    : Halimatussakdiah, S.Kp,M.Kep,Sp.Mat 

6. Standar Visi Misi dan Strategi   : Ns. Hasniah, S.Kep, M.Kep, Ns.Sp.Kep.J 

7. Standar Tata pamomg    : Sulce Yulmeyer Septina Wohon, S.ST 

8. Standar Tata kelola    : Sulce Yulmeyer Septina Wohon, S.ST 

9. Standar Kepemimpinan    : Ns. Isneini, S.Kep, M.Kep 

10. Standar Sistem Penjaminan Mutu  : Ns. Isneini, S.Kep, M.Kep 

11. Standar Kerjasama    : Ns. Eka Warnidar, S,Kep, M.Kep 

12. Standar Kemahasiswaan   : Afdal, SKM, M.Si 

13. Standar Layanan Mahasiswa   : Afdal, SKM, M.Si 

14. Standar Manajemen SDM   : Sulce Yulmeyer Septina Wohon, S.ST 

15. Standar Suasana Akademik   : Pipiet Riany, SST  

16. Standar Sarpras Umum    : Nanda Syahputra, AMd 

17. Standar Laboratorium Terpadu   : Asniah Syamsuddin, S.Kep, M.Kep 

18. Standar Perpustakaan    : Cut Permataan Cahaya, SKM 

19. Standar Alumni     : Hayana Mursalin, SKM, MKM 

20. Standar Pengintegrasian hasil Penelitian : Halimatussakdiah, S.Kp,M.Kep,Sp.Mat 

DITETAPKAN DI     :   ACEH BESAR 
PADA TANGGAL :   FEBRUARI 2021 
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES ACEH 

                        

                       
T. ISKANDAR FAISAL, SKp, M.Kes 

NIP. 197007081993031005 
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KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 

POLTEKKES ACEH 
Alamat: Jln. Soekarno-Hatta Kampus Terpadu Poltekkes Aceh, Aceh Besar 23352     

Phone: 0651-46128 Fax: 0651-46127 
e-mail: poltekkes_aceh@yahoo.com Website: www.poltekkesaceh.ac.id 

SURAT KEPUTUSAN                                                                                                                                          
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES ACEH                                                                       

NOMOR : HK.02.03 / 721 / 2021                                                                                                                         
TENTANG                                                                                                                      

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES ACEH PENETAPAN 
KEBIJAKAN, MANUAL, DAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

POLTEKKES KEMENKES ACEH  
 

DIREKTUR POLTEKKES KEMEMENKES ACEH 
 

Menimbang         : a.  bahwa Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi 

vokasi yang melaksanakan pasal 52 ayat (3) dan pasal 54 ayat (8) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu 

menetapkan peraturan  Menteri Riset dan Teknologi serta Pendidikan 

tentang Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

b.  bahwa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan untuk 

mewujudkan  penyelenggaraan kegiatan sistemik penjaminan mutu 

pendidikan tinggi oleh seluruh prodi secara otonom untuk mengendalikan 

dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana 

dan berkelanjutan;  

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

b dan c perlu disusun Kebijakan, Manual dan Standar Sistem Penjaminan 

Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh dengan Keputusan Direktur. 

Mengingat      :  1.   Undang-Undang   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 Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2009, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

  5. Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016, Pangkalan Data Perguruan 

Tinggi; 

  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Perguruan Tinggi; 

  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 
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  8. Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi dan 

Perguruan Tinggi; 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan  

Tinggi; 

  12. Permenristekdikti No. 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  13. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi; 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

Pertama :   Menyusun Kebijakan, Manual dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

  

Kedua : Kebijakan, Manual dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal disusun 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

DITETAPKAN DI     :   ACEH BESAR 
PADA TANGGAL :   MARET 2021 
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN                   
KEMENKES ACEH 

                                

                                        
 

T. ISKANDAR FAISAL, SKp, M.Kes 

NIP. 197007081993031005 

 

Tembusan : 
7. Sekjen Kemenkes  RI di Jakarta; 
8. Itjen Kemenkes RI di Jakarta; 
9. Ka. BPPSDMK  RI di Jakarta; 
10. Kapus Penjaminan Mutu; 
11. Ka.Jurusan Poltekkes Kemenkes Aceh; 
12. Ka.Prodi Poltekkes Kemenkes Aceh; 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga tim penyusun dapat 

menyelesaikan buku standar sistem penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah SWT semoga senantiasa 

tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliau sebagai suri tauladan kita dalam 

segala aspek kehidupan. Standar penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh terdiri 

dari standar akademik (standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabmas) dan 

standar non akademik yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan 

pengembangan pendidikan Poltekkes Kemenkes Aceh.  

Sistem penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu 

sistim penjaminan mutu pendidikan tinggi, terdiri dari penjaminan mutu internal dan 

Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3 dan dilakukan 

melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar 

Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan 

Tinggi.  Mengacu pada UU tersebut dan Permenristekdikti No. 3 tahun 2020, Pusat 

Penjaminan Mutu menyusun dokumen standar SPMI. yaitu Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Poltekkes Kemenkes Aceh. Standar 

Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh adalah gabungan SN-DIKTI dan standar pendidikan 

Tinggi/Poltekkes Kemenkes Aceh yang berjumlah 39 standar sebagaimana disebutkan 

dalam dokumen kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh. Ke-39 standar tersebut 

dikelompokkan dalam bidang Pendidikan (8 Standar), Penelitian (8 Standar), 

Pengabdian Kepada Masyarakat (8 Standar) dan Non Akademik (15 Standar). Setiap 

standar tersebut memiliki indikator kinerja/capaian yang diukur berdasarkan data yang 

terintegrasi dalam Sistim Informasi Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan penghargaan dan terimakasih 

kepada Bapak Direktur dan seluruh jajaran pimpinan Poltekkes Kemenkes Aceh yang 

telah memberikan dukungan sehingga Standar SPMI dapat diselesaikan. Terimakasih 

juga kami sampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran 

dan waktu untuk penyusunan dokumen Standar Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

 

 

                                                          Aceh Besar,    Maret 2021 

                                                                    Kepala Pusat Penjaminan Mutu 
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TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
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2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 
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2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

20 Sept 

2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

30 Sept 

2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

08 Okt 

2021 



 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 



 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam menghasilkan 

lulusan dengan memiliki kompetensi sesuai jenjang pendidikan yang 

mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; memiliki 

kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, berpedoman pada visi 

misi serta bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal 

dan eksternal. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan 

dengan surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh 

bertanggung jawab merumuskan standar kompetensi lulusan. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar kompetensi 

lulusan. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar kompetensi lulusan. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar kompetensi 

lulusan  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

kompetensi lulusan 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan standar kompetensi lulusan 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi 

standar kompetensi lulusan 



 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kompetensi lulusan. 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

peningkatan standar kompetensi lulusan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang 

kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian 

Pembelajaran lulusan. 

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran  untuk mencapai 

tujuan Pendidikan Tinggi 

3. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan 

Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan 

kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan yang untuk 

program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah 

agama, pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia. 

4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu 

oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan 

tertentu 

5. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh 

lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah 

menyelesaikan studinya. 

6. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari 

internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam 

kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, 

pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada 

Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 

7. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau 

falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui 

penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait 

Pembelajaran. 



 

8. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan 

menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang 

diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, 

Penelitian yang mencakup: 

a. Keterampilan Umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib 

dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan 

kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan 

tinggi. 

b. Keterampilan Khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang 

wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan 

program studi. 

9. Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di 

bidang tertentu pada jangka waktu tertentu berbentuk pelatihan kerja, 

kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang 

sejenis. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN   

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki kebijakan 

pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan 

dengan visi dan misi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan 

stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di 

masa depan. 

2. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki pedoman 

penyusunan kurikulum dan tersosialisasi ke prodi yang berisi 

tentang: 

a. Pengembangan kurikulum yang memuat tentang profil lulusan, 

capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, 

struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS), 

benchmark pada institusi internasional, peraturan- peraturan 

terkini, dan kepekaan terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan 

karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai 

program pendidikan.  

b. Implementasi kurikulum yang memuat tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang 

mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, 

pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan 

kemutakhirannya. 

3. Ketua Program Studi dan Tim menetapkan profil lulusan program 

studi berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang 

dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta 

kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

untuk merumuskan capaian pembelajaran lulusan. 



 

4. Ketua Program Studi dan Tim menyusun kompetensi lulusan 

mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dirumuskan 

dalam capaian pembelajaran lulusan berdasarkan hasil penelusuran 

lulusan (tracer study), masukan pemangku kepentingan, asosiasi 

profesi, konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan 

keilmuan/keahlian ke depan, dan hasil evaluasi kurikulum.   

5. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan mengacu pada deskripsi capaian kompetensi sesuai KKNI dan 

memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 

6. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan dengan jelas, dapat diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam 

proses pembelajaran, dapat didemonstrasikan dan dinilai 

pencapaiannya serta mengandung visi misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

dan program studi. 

7. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan berdasarkan standar kompetensi lulusan sebagai acuan utama 

mengembangkan standar isi pembelajaran, standar proses 

pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan 

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, 

standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan 

pembelajaran. 

8. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan khusus aspek sikap dan keterampilan umum berdasarkan 

SN-Dikti sebagai standar minimal dan menambahkan ciri lulusan 

program studi. 

9. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan capaian pembelajaran 

lulusan khusus aspek pengetahuan dan keterampilan khusus 

mengacu pada deskripsi KKNI dan jenjang pendidikannya. 

 



 

 
 

10. Ketua Program Studi melakukan peninjauan dan evaluasi formatif 

terhadap ketercapaian CPL melalui ketercapaian CPMK dan Sub-

CPMK yang disusun pada awal semester oleh dosen/tim dosen dan 

program studi secara berkala setiap semester, 

11. Ketua Program Studi melakukan peninjauan dan evaluasi sumatif 

dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, 

serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, 

serta sesuai perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna 

dilakukan secara berkala tiap 4 – 5 tahun. 

12. Ketua Program Studi menyelenggarakan kegiatan peningkatan 

pengalaman kerja mahasiswa pada jangka waktu tertentu berbentuk 

pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk 

kegiatan lain yang sejenis setiap tahun. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI 

PEMBELAJARAN 

1. Menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang 

mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi, pengembangan 

ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders dan 

mempertimbangkan perubahan di masa depan. 

2. Menetapkan pedoman penyusunan kurikulum dan mensosialisasikan 

ke seluruh jurusan. 

3. Menetapkan profil lulusan prodi berdasarkan hasil kajian terhadap 

kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha 



 

maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  

4. Menyusun kompetensi lulusan berdasarkan hasil penelusuran lulusan 

(tracer study), masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi, 

konsorsium keilmuan, kecenderungan perkembangan keilmuan / 

keahlian ke depan, dan hasil evaluasi kurikulum.   

5. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi 

capaian kompetensi sesuai KKNI dan memiliki kesetaraan dengan 

jenjang kualifikasi pada KKNI. 

6. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan jelas, dapat 

diamati, dapat diukur, dapat dicapai dalam proses pembelajaran, dapat 

didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya serta mengandung visi 

misi Poltekkes Kemenkes Aceh dan program studi. 

7. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan standar 

kompetensi lulusan sebagai acuan utama mengembangkan standar isi 

pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian 

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan 

pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 

8. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan khusus aspek sikap dan 

keterampilan umum berdasarkan SN-Dikti sebagai standar minimal 

dan menambahkan ciri lulusan dari program studi. 

9. Merumuskan capaian pembelajaran lulusan khusus aspek 

pengetahuan dan keterampilan khusus mengacu pada deskripsi KKNI 

dan jenjang pendidikannya. 

10. Meningkatkan peninjauan dan evaluasi formatif terhadap ketercapaian 

CPL melalui ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK  

11. Meningkatkan peninjauan dan evaluasi sumatif dengan melibatkan 

pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh 

pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai 

perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna dilakukan secara 

berkala tiap 4 - 5 tahun. 

12. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan pengalaman kerja 

mahasiswa seperti pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan 

atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
 

No
. 

Standar Sasaran / Indikator Capaian 
Satu
an 

Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Kompetensi 

Lulusan 

1. Tersedianya kebijakan pengembangan 
kurikulum  dan bukti sosialisasi ke prodi 

 
% 100 100 100 100 100 

2. Tersedianya pedoman penyusunan kurikulum 
dan bukti sosialisasi ke prodi 
 

% 100 100 100 100 100 



 

3.  Tersedia profil lulusan prodi 
 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia bukti perumusan CPL 
berdasarkan hasil tracer study, masukan 
pemangku kepentingan, asosiasi profesi, 
konsorsium keilmuan, kecenderungan 
perkembangan keilmuan/keahlian ke 
depan, dan hasil evaluasi kurikulum.  

  

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia  CPL Prodi yang mengacu pada 

deskripsi capaian kompetensi KKNI dan 
memiliki kesetaraan dengan jenjang 
kualifikasi pada KKNI 

  

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia CPL yang jelas, dapat diamati, 
dapat diukur, dapat dicapai dalam proses 
pembelajaran, dapat didemonstrasikan dan 
dinilai pencapaiannya serta mengandung 
visi misi Poltekkes Kemenkes Aceh dan 
prodi. 

 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia standar kompetensi lulusan (SKL) 
 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia CPL yang terkait aspek sikap dan 
keterampilan umum mengacu SN-Dikti dan 
ciri lulusan prodi 
 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedia CPL yang terkait aspek 
pengetahuan dan keterampilan khusus 
mengacu deskripsi KKNI dan keahlian 
prodi. 
 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia bukti peninjauan dan evaluasi 
formatif terhadap CPL setiap semester 

 

% 100 100 100 100 100 

11. Tersedia bukti peninjauan dan evaluasi 
sumatif terhadap CPL setiap 4-5 tahun 

 

% 100 100 100 100 100 

12. Tersedia bukti kegiatan peningkatan 
pengalaman kerja mahasiswa berbentuk 
pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja 
lapangan atau bentuk kegiatan lain yang 
sejenis setiap tahun. 
 

% 100 100 100 100 100 

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Pedoman Penyusunan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 
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STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 



 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
 

III. RASIONAL 

Standar isi pembelajaran digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan 

tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua 

program studi di Poltekkes Kemenkes Aceh. Dalam menyediakan 

pelayanan  pendidikan  yang  bermutu,  professional dan kompetitif, 

diperlukan ketersediaan kurikulum dengan memperhatikan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk  setiap  program  

pendidikan  yang  dirumuskan  dengan  mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan dari KKNI  yang mampu mengakomodasi semua 

tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat 

umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan 

kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat.  

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan 

dengan surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh 

bertanggung jawab merumuskan standar isi pembelajaran 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar standar isi 

pembelajaran 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar isi pembelajaran 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar isi pembelajaran  



 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

isi pembelajaran 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan standar isi pembelajaran. 

 
3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi 

standar isi pembelajaran 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar isi pembelajaran 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

peningkatan standar isi pembelajaran 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat 

kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. 

2. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta 

cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan 

tinggi. (Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar 

Mahasiswa). 

3. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran 

mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi. 

4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi 

pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan 

(DIII, DIV). 

5. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau 

cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai 

capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. 



 

6. Bahan Kajian (subject matters) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu 

tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat 

didemonstrasikan oleh mahasiswa 

7. Materi Pembelajaran adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, 

prinsip-prinsip, teori, dan definisi), keterampilan, dan proses 

(membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, 

dan lainlain), dan nilai-nilai. 

8. Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari 

oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang 

disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi 

pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta 

memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). 

9. Satuan Kredit Semester (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. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

1. Ketua Program Studi dan tim merumuskan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan dari KKNI setiap semester. 

2. Ketua Program Studi dan tim merumuskan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran dalam bahan kajian melibatkan 

kelompok bidang keilmuan/laboratorium di program studi, mengacu 

pada literasi baru, literasi data, literasi teknologi, literasi manusia dan 

melibatkan seluruh dosen.setiap semester. 

3. Ketua Program Studi dan tim merumuskan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga 

paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan 

keterampilan tertentu secara umum setiap semester.  

4. Ketua Program Studi dan tim merumuskan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma empat 

dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan 

tersebut secara mendalam setiap semester. 

5. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran 

bersifat kumulatif (dikembangkan), integrative (menyeluruh) dan 

diperbaharui sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan 

ilmu program studi.setiap semester.  



 

6. Ketua Program Studi dan Tim merumuskan tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran yang mengandung bahan kajian  

digunakan membentuk mata kuliah  

7. Ketua Program Studi dan tim merumuskan struktur kurikulum 

sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan digambarkan dalam 

peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi 

keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan setiap 

semester. 

8. Ketua Program Studi menyelenggarakan mata kuliah keunggulan 

program studi dalam bentuk teori, pratikum dan praktik untuk 

mendukung capaian pembelajaran/learning outcome setiap semester. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN 

1. Merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI 

setiap semester. 

2. Merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

dalam bahan kajian melibatkan kelompok bidang 

keilmuan/laboratorium di program studi, mengacu pada literasi baru, 

literasi data, literasi teknologi, literasi manusia serta seluruh dosen 

setiap semester. 

3. Merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

pada lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum 

setiap semester. 

4. Merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

pada lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit 

menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan 

tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang 

pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam setiap 

semester. 

5. Merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada capaian pembelajaran bersifat kumulatif 

(dikembangkan), integrative (menyeluruh) dan diperbaharui sesuai 

perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program 

studi.setiap semester. .  

6. Merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

mengandung bahan kajian  yang digunakan membentuk mata kuliah  

7. Merumuskan struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian 

pembelajaran dan digambarkan dalam peta kompetensi, serta 

memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan 

bakat melalui mata kuliah pilihan setiap semester. 



 

8. Menyelenggarakan mata kuliah keunggulan program studi dalam 

bentuk teori, pratikum dan praktik untuk mendukung capaian 

pembelajaran/learning outcome setiap semester 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN 
 

No
. 

Standar Sasaran / Indikator Capaian Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Standar 
Isi 
Pembelaj
aran 

1. Tesedia bukti penyusunan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran mengacu pada 

deskripsi capaian pembelajaran 

lulusan dari KKNI. 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti penyusunan tingkat 

kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran dalam bahan kajian 

yang melibatkan kelompok bidang 

keilmuan/laboratorium di program 

studi, mengacu pada literasi baru, 

literasi data, literasi teknologi, 

literasi manusia dan melibatkan 

seluruh dosen.setiap semester 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

pada lulusan program diploma 

tiga dikurikulum 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

pada lulusan program diploma 

empat dan sarjana di kurikulum 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia tingkat kedalaman dan 

keluasan materi pembelajaran 

mengacu pada capaian 

pembelajaran bersifat kumulatif, 

integrative dan diperbaharui sesuai 

IPTEKS dan pengembangan ilmu 

prodi di kurikulum 

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia bahan kajian untuk 

membentuk mata kuliah  

 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia struktur kurikulum sesuai 

dengan urutan capaian 

% 100 100 100 100 100 



 

pembelajaran dalam peta 

kompetensi yang fleksibilitas untuk 

memfasilitasi keberagaman minat 

dan bakat melalui mata kuliah 

pilihan. 

 

8. Tersedia mata kuliah unggulan 

prodi dalam bentuk teori, pratikum 

dan praktik yang mendukung 

capaian pembalajaran 

 

% 100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Panduan Penyusunan Kurikulum Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Buku Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia. 

3. Peraturan Menristekdikti RI No. 62  Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

5. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Industri 4.0 

untuk Mendukung Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020. 

6. Buku 4 Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

7. Buku 4 Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 



 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar proses pembelajaran Poltekkes Kemenkes Aceh dapat 

dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, penyelenggaraan, 

pengendalian, monitoring dan evaluasi pembelajaran sehingga 

meningkatkan kualitas proses akademik, menghasilkan lulusan yang 

bermutu tinggi serta sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pengguna 

lulusan. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar proses pembelajaran. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar standar 

proses pembelajaran. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar proses pembelajaran. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar proses 

pembelajaran. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

proses pembelajaran 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan standar proses pembelajaran. 



 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi 

standar proses pembelajaran 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar proses pembelajaran 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

peningkatan standar proses pembelajaran 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 

pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh 

capaian pembelajaran lulusan.   

2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.  

3. Karakteristik Proses Pembelajaran adalah karakteristik proses 

pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, 

kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. 

a. Interaktif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih 

dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara 

mahasiswa dan dosen.   

b. Holistik merupakan proses pembelajaran yang mendorong 

terbentuknya pola piker komprehensif dan luas dengan 

menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun 

nasional. 

c. Integratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi 

capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu 

kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan 

multidisiplin. 

d. Saintifik merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih 

melalui proses pembelajaran dengan mengutamakan 

pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik  

berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan 

serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 



 

e. Kontekstual merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan 

kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan 

permasalahan nyata melalui pendekatan trans disiplin. 

g. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan yang diraih 

secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi 

secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 

h. Kolaboratif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih 

melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi 

antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. 

i. Berpusat pada Mahasiswa merupakan capaian pembelajaran 

lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian 

dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 

4. Perencanaan Proses Pembelajaran adalah rencana pembelajaran 

semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara 

mandiri atau bersama kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan 

dan/atau teknologi dalam pendidikan vokasi. 

5. Beban Belajar Mahasiswa adalah kegiatan belajar mahasiswa yang 

dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS) yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester. 

6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan 

dikembangkan oleh dosen secara bersama dalam kelompok keahlian 

suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program 

studi. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

A. Wadir I menjamin seluruh program studi memiliki standar proses 

pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian 

pembelajaran lulusan 

B. Karakteristik Proses Pembelajaran 

Ketua Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran 

dengan karakteristik: 

a. Interaktif yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara 

mahasiswa dan dosen dalam meraih capaian pembelajaran 

lulusan. 



 

b. Holistik yang mendorong terbentuknya pola pikir komprehensif 

dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal 

maupun nasional. 

c. Integratif yang mencapai pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran terintegrasi untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan 

program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin  

d. Saintifik yang capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga 

tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma, 

dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan kebangsaan. 

e. Kontekstual yang capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan 

menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 

f. Tematik yang capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses 

pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program 

studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui 

pendekatan trans disiplin. 

g. Efektif yang capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil 

guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan 

benar dalam kurun waktu yang optimum. 

h. Kolaboratif yang capaian pembelajaran lulusan diraih melalui 

proses pembelajaran bersama melibatkan interaksi antar individu 

pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan. 

i. berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) yang 

capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran 

dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, 

kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan 

kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan setiap 

semester 

 

C. Perencanaan Proses Pembelajaran 

1. Ketua Program Studi memfasilitasi dosen menyusun perencanaan 

proses pembelajaran setiap mata kuliah dalam rencana 

pembelajaran semester (RPS) setiap awal semesternya. 

2. Dosen menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran 

semester (RPS) bersama sejawat dengan keahlian yang relevan  

program studi dikumpulkan selambat-lambatnya dua minggu 

sebelum perkuliahan dimulai serta disahkan oleh kajur dan kaprodi 

setiap semesternya. 

3. Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) dengan 

benar dan paling sedikit memuat: 



 

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, 

sks, nama dosen pengampu; 

b. Target dan hasil capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan 

pada mata kuliah; 

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap 

pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan 

dicapai; 

e. Metode pembelajaran; 

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap 

tahap pembelajaran; 

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam 

deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 

semester; 

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 

i. Daftar referensi yang digunakan. 

j. Dapat diakses oleh mahasiswa 

4. Ketua jurusan dan ketua program studi melakukan peninjauan 

dan penyesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. 

 

C. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 
1. Ketua Program Studi menyelenggarakan pelaksanaan proses 

pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, 

dan sumber belajar dalam lingkungan pendidikan vokasi setiap 

semester 

2. Dosen melaksanakan proses pembelajaran setiap mata kuliah  

sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap semester. 

3. Dosen melaksanakan proses pembelajaran terkait penelitian 

mahasiswa yang mengacu pada standar penelitian setiap tahun 

4. Dosen melaksanakan proses pembelajaran terkait pengabdian 

kepada masyarakat oleh mahasiswa yang mengacu pada standar 

pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun. 

5. Ketua Program Studi melaksanakan proses pembelajaran 

kegiatan diluar kegiatan pembelajaran secara sistematis dan 

terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar  

terukur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi 

yang melibatkan tenaga ahli/tim pakar sebagai pembicara seperti: 

kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku secara 

berkala. 

6. Dosen melaksanakan metode pembelajaran mata kuliah meliputi: 

diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain 



 

secara luring dan daring yang secara efektif memfasilitasi 

pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap semester. 

7. Dosen melaksanakan bentuk pembelajaran pada mata kuliah dapat 

menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran 

setiap semester seperti: 

a. Kuliah; 

b. Responsi dan tutorial; 

c. Seminar; 

d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 

praktik kerja; 

e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; 

f. Pelatihan militer; 

 

D. Beban Belajar Mahasiswa 
1. Ketua Program Studi menyelenggarakan masa dan beban belajar 

mahasiswa program diploma tiga ditempuh paling lama 5 (lima) 

tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 

108 (seratus delapan) sks. 

2. Ketua Program Studi menyelenggarakan masa dan beban belajar 

mahasiswa program diploma empat ditempuh paling lama 7 (tujuh) 

tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 

144 (seratus empat puluh empat) sks;  

3. Ketua Program studi menyelenggarakan proses pembelajaran 1 

(satu) sks pada bentuk kegiatan belajar kuliah, responsi, atau 

tutorial, terdiri atas:  

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester;  

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; 

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

4. Ketua Program Studi menyelenggarakan prores pembelajaran 1 

(satu) sks pada bentuk seminar atau bentuk lain yang sejenis, 

terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; 

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester. 

5. Ketua Program Studi menyelenggarakan proses pembelajaran 1 

(satu) sks pada bentuk seminar praktikum, praktik studio, praktik 

bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 

adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 



 

 

E. Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran 

Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi proses 

pembelajaran pada program studi mencakup penilaian terhadap: 

karakteristik, perencanaan, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban 

belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan 

pada program studi yang dilaksanakan secara konsisten serta 

ditindaklanjuti. 

 

F. Kebijakan/Pedoman Pembelajaran 

1. Wadir I menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki kebijakan 

terkait proses pendidikan  

2. Wadir I menjamin Polrekkes Kemenkes Aceh memiliki panduan 

akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Wadir I menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki pedoman 

monitoring dan evaluasi proses pembelajaran  

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

A. Mensosialisasikan standar proses pembelajaran ke seluruh pada program 

studi  

 

B. Karakteristik Proses Pembelajaran 

Meningkatkan proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, 

holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan 

berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) setiap semester. 

 

C. Perencanaan Proses Pembelajaran 

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran setiap mata kuliah disusun 

dalam rencana pembelajaran semester (RPS) setiap semesternya. 

2. Menyusun dan mengembangkan rencana pembelajaran semester 

(RPS) bersama sejawat dengan keahlian yang relevan program studi 

selambat-lambatnya dua minggu sebelum perkuliahan dimulai setiap 

semesternya. 

3. Menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit 

memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, 

sks, nama dosen pengampu; target dan hasil capaian pembelajaran 

lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang 

direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan 

yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan 

untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, 

pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi 

tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester, 



 

kriteria, indikator, dan bobot penilaian, daftar referensi yang 

digunakan, serta dapat diakses oleh mahasiswa. 

4. Melakukan proses peninjauan dan penyesuaian Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) sesuai perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi setiap tahun. 

 

D. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

1. Melaksanakan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara 

dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan pendidikan 

vokasi. 

2. Melaksanakankan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

3. Melaksanakan proses pembelajaran terkait dengan penelitian 

mahasiswa mengacu pada standar penelitian. 

4. Melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan Pengabdian 

kepada Masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada standar 

pengabdian kepada Masyarakat. 

5. Melaksanakan proses pembelajaran kegiatan diluar kegiatan 

pembelajaran secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata 

kuliah dengan beban belajar yang terukur untuk meningkatkan 

suasana akademik pada program studi seperti: kuliah umum/studium 

generale, seminar ilmiah, bedah buku secara berkala. 

6. Melaksanakan metode pembelajaran mata kuliah seperti: diskusi 

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, 

pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, 

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, 

yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan.  

7. Melaksanakan bentuk pembelajaran pada mata kuliah dapat 

menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran dapat 

berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian dan 

pengabmas. 
 

E. Beban Belajar Mahasiswa 

1. Menyelenggarakan masa dan beban belajar mahasiswa program 

Diploma Tiga ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks. 

2. Menyelenggarakan masa dan beban belajar mahasiswa program 

Diploma Tiga ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan 

beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh 

empat) sks. 



 

3. Menyelenggarakan proses pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk 

kegiatan belajar kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:  

a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per 

semester;  

b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per 

minggu per semester; 

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

4. Menyelenggarakan prores pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk 

seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 

a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; 

b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

5. Menyelenggarakan proses pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk 

seminar praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses 

pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit 

per minggu per semester. 

 

F. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran 

Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada 

program studi pada program studi yang dilaksanakan secara 

konsisten serta ditindaklanjuti. 

 

G. Kebijakan dan Pedoman Pembelajaran 

1. Menyusun kebijakan terkait proses pendidikan di Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

2. Menyusun panduan akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Menyusun pedoman monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN 

 

No 
 

Standar 
 

Aspek Indikator Capaian 
Satu
an 

Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Proses 
Pembelaja
ran 

Sosialisasi 
Standar 
Proses 
pembelajaran 

1. Tersedia Standar Proses 
Pembelajaran di Poltekkes 
Kemenkes Aceh dan Bukti 
Sosialisasi 
 

% 100 100 100 100 100 

Karakteristik 
Proses 
Pembelajaran 

2. Tersedia bukti proses 
pembelajaran dengan 
karakteristik interaktif, 
holistic, integratif, santifik, 
kontekstual, tematik, efektif, 
kolaboratif dan berpusat 

% 100 100 100 100 100 



 

pada mahasiswa. 
 

Perencanaan 
Proses 
Pembelajaran 

3. Tersedia RPS pada setiap 
mata kuliah 
 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia laporan peninjauan 
dan pengembangan RPS 
 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia RPS sesuai 
dengan format yang telah 
ditetapkan 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia bukti peninjauan 
RPS sesuai perkembangan 
IPTEK secara berkala 
 

% 100 100 100 100 100 

Pelaksanaan 
Proses 
Pembelajaran 

7. Tersedia laporan 
pelaksanaan proses 
pembelajaran meliputi daftar 
hadir dosen, mahasiswa, 
kontrak perkuliahan, RPS 
 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia bukti proses 
pembelajaran seluruh mata 
kuliah sesuai RPS 
 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedia standar 
penelitian/pedoman 
penelitian untuk 
pembelajaran mahasiswa 
terkait penelitian 
 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia standar 
pegabmas/pedoman 
pengabmas untuk 
pembelajaran mahasiswa 
terkait pengabmas 
 

% 100 100 100 100 100 

11. Tersedia laporan 
pelaksanaan kegiatan diluar 
pembelajaran seperti: kuliah 
umum, seminar ilmiah, 
bedah buku yang 
dilaksanakan secara berkala 
 

% 100 100 100 100 100 

12. Tersedia bukti pelaksanaan 
metode pembelajaran 
seperti: diskusi kelompok, 
simulasi, studi kasus, 
pembelajaran kolaboratif, 
pembelajaran kooperatif, 
pembelajaran berbasis 
proyek dan pembelajaran 
berbasis masalah 
 

% 100 100 100 100 100 

13. Tersedia bukti pelaksanaan  
bentuk pembelajaran seperti: 
kuliah, responsi dan tutorial, 
seminar, pratikum, praktik 
studio, praktik bengkel, 
praktik lapangan, praktik 

% 100 100 100 100 100 



 

kerja, penelitian dan 
pengabmas 
 

Beban Belajar 
Mahasiswa 

14. Tersedia bukti masa dan 
beban belajar mahasiswa 
prodi D3 selama 5 tahun 
akademik dan beban 108 
sks. 
 

% 100 100 100 100 100 

15. Tersedia bukti masa dan 
beban belajar mahasiswa 
prodi D4 selama 7 tahun 
akademik dan beban 144 
sks. 
 

% 100 100 100 100 100 

16. Tersedia bukti proses 
pembelajaran 1 SKS 
kegiatan belajar kuliah, 
response atau tutorial terdiri 
atas: 

a. Tatap muka 50 menit per 
minggu persemester. 

b. Penugasan terstuktur 60 
menit per minggu 
persemester. 

c. Kegiatan mandiri 60 
menit per minggu 
persemester 
 

% 100 100 100 100 100 

17. Tersedia bukti proses 
pembelajaran 1 SKS 
kegiatan belajar seminar 
terdiri atas: 
a. Tatap muka 100 menit 

per minggu persemester 
b. Kegiatan mandiri 70 

menit per minggu 
persemester 
 

% 100 100 100 100 100 

18. Tersedia bukti proses 
pembelajaran 1 SKS 
kegiatan belajar seminar 
pratikum, praktik studio, 
praktik bengkel, praktik 
lapangan, penelitian dan 
pengabmas 170 menit per 
minggu persemester. 
 

% 100 100 100 100 100 

Monev Proses 
Pembelajaran 

19. Tersedia laporan monev 
proses pembelajaran dan 
bukti tindak lanjut secara 
berkala 
 

% 100 100 100 100 100 

Kebijakan dan 
Pedoman 

20. Tersedia standar dan 
Kebijakan terkait proses 
pembelajaran. 
 

% 100 100 100 100 100 

21. Tersedia buku panduan 
akademik dan buku panduan 
teknis jurusan setiap tahun, 

% 100 100 100 100 100 



 

kalender pendidikan, jadwal 
pembelajaran dan SK 
Direktur tentang susunan tim 
mata ajar 
 

22. Tersedia pedoman monev 
proses pembelajaran  

 

% 100 100 100 100 100 

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62  Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

 
Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 



 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar penilaian pembelajaran sebagai acuan guna mengetahui tingkat 

keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dan satuan pendidikan 

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian 

hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan 

tenaga kesehatan. 

. 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 
 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan 

dengan surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh 

bertanggung jawab merumuskan standar penilaian pembelajaran. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar standar 

penilaian pembelajaran. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar penilaian pembelajaran. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar penilaian 

pembelajaran. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

penilaian pembelajaran 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan standar penilaian pembelajaran. 



 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi 

standar penilaian pembelajaran 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar penilaian pembelajaran 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

peningkatan standar penilaian pembelajaran 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

A. Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang 

prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan 

prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan 

kelulusan mahasiswa. 

B. Penilaian satu atau beberapa proses mengidentifikasi, mengumpulkan 

dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi 

proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan 

Capaian Pembelajaran Lulusan. 

C. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip 

penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur 

penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan 

mahasiswa. 

D. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 

1. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar 

mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih 

capaian pembelajaran lulusan. 

2. Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar 

yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

3. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang 

disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh 

subjektivitas penilai dan yang dinilai. 



 

4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan 

dipahami oleh mahasiswa. 

5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

E. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan 

jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.  

F. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan besaran yang dihitung 

dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata 

kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan 

jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

A. Prinsip Penilaian Pembelajaran 

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melakukan 

penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa terhadap 

penilaian teori, sikap dan ketrampilan dengan prinsip: 

a. Edukatif yang memotivasi mahasiswa agar mampu 

memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih 

capaian pembelajaran lulusan setiap semester. 

b. Otentik yang berorientasi pada proses belajar 

berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan 

kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran 

berlangsung setiap semester. 

c. Objektif yang didasarkan pada standar yang disepakati antara 

dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas 

penilai dan yang dinilai setiap semester. 

d. Akuntabel yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami 

oleh mahasiswa setiap semester. 

e. Transparan dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat 

diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap semester. 

 

B. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan 

penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dengan teknik 

penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 

tes lisan, dan angket terhadap aspek keterampilan umum, 

keterampilan khusus dan pengetahuan setiap semester. 

 



 

 
 

2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu menggunakan 

instrumen penilaian yang terdiri dari rubrik untuk penilaian proses 

dan/atau portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil terhadap 

aspek keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan 

dalam setiap semester. 

3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu menggunakan 

tehnik penilaian observasi terhadap penilaian sikap mahasiswa 

setiap semester.  

  

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan 

mekanisme penilaian setiap semester dengan tahapan:  

f. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai 

dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran setiap 

semester. 

g. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat 

prinsip penilaian setiap semester. 

h. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 

i. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 

2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan 

prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan (dapat dilakukan 

melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), kegiatan 

pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil 

observasi, dan pemberian nilai akhir setiap semester. 

 
D. Pelaksanaan Penilaian 

Ketua program studi menyelenggarakan pelaksanakan penilaian 

sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh dosen 

pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim 



 

dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 

dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan setiap 

semester. 

 

E. Pelaporan Penilaian 

1. Dosen membuat laporan penilaian pembelajaran dengan kualifikasi 

keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah dinyatakan 

dalam kisaran huruf dan angka sebagai berikut: 

a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik 

b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik 

c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup 

d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang 

e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

 

 
 

2. Dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah 

satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran 

setiap semester. 

3. Ketua program studi melaporkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks 

Prestasi Semester (IPS)  

 

 

 

 

 
 



 

4. Ketua program studi melaporkan hasil penilaian capaian 

pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  

 

 

 
F. Kelulusan Mahasiswa 

1. Ketua program studi menghasilkan lulusan mahasiswa sesuai 

dengan target program studi setiap tahunnya. 

2. Ketua program studi memberikan kelulusan mahasiswa program 

diploma dan program sarjana predikat memuaskan, sangat 

memuaskan, atau pujian dengan kriteria: 

a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan 

apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua 

koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol). 

b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat 

memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima 

nol). 

c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila 

mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga 

koma nol). 

3. Ketua program studi menetapkan bahwa mahasiswa yang 

dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, gelar dan surat 

keterangan pendamping ijazah bagi lulusan program diploma dan 

program sarjana. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN 

A. Prinsip Penilaian 

Melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa 

terhadap penilaian teori, sikap dan ketrampilan dengan prinsip 

edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan setiap 

semester. 

 

B. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa 

dengan teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk 

kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket terhadap aspek 



 

keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan setiap 

semester. 

2. Menggunakan instrumen penilaian yang terdiri dari rubrik untuk 

penilaian proses dan/atau portofolio atau karya desain untuk 

penilaian hasil terhadap aspek keterampilan umum, keterampilan 

khusus dan pengetahuan dalam setiap semester. 

3. Menggunakan tehnik penilaian observasi terhadap penilaian sikap 

mahasiswa setiap semester. 

 

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

1. Melaksanakan mekanisme penilaian setiap semester dengan 

tahapan:  

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai 

dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran setiap 

semester. 

b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat 

prinsip penilaian setiap semester. 

c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 

d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 

2. Melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan 

(dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang), 

kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian 

hasil observasi, dan pemberian nilai akhir setiap semester. 

 

D. Pelaksanaan Penilaian 

Menyelenggarakan pelaksanakan penilaian sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan 

mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen 

pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang 

relevan setiap semester. 

 

E. Pelaporan Penilaian 

1. Melaporkan penilaian pembelajaran dengan kualifikasi keberhasilan 

mahasiswa menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran 

huruf dan angka sebagai berikut: 

a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;  

b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; 

c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; 

d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau 



 

e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 

2. Mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu 

tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran setiap 

semester. 

3. Melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap 

semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)  

4. Melaporkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir 

Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).  

 

F. Kelulusan Mahasiswa 

1. Menghasilkan lulusan mahasiswa sesuai dengan target program 

studi setiap tahunnya. 

2. Memberikan kelulusan mahasiswa program diploma dan program 

sarjana dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau 

pujian. 

3. Menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak 

memperoleh Ijazah, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah 

bagi lulusan program diploma dan program sarjana. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN 
PEMBELAJARAN 

No
. 

Standar Sasaran / Indikator Capaian Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Standar 
Penilaian 
Pembelajar
an 

 
A. Prinsip Penilaian 

1. Tersedia bukti penilaian teori, sikap 
dan ketrampilan dengan prinsip 
edukatif, otentik, objektif, akuntabel 
dan transparan. 

 

% 100 100 100 100 100 

 
B. Tehnik dan Instrumen Penilaian 

2. Tersedia bukti pelaksanaan teknik 
penilaian terdiri atas observasi, 
partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, 
tes lisan, dan angket terhadap 
aspek keterampilan umum, 
keterampilan khusus dan 
pengetahuan  

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia bukti perlaksanaan 
instrumen penilaian yang terdiri 
dari rubrik untuk penilaian proses 
dan/atau portofolio atau karya 
desain untuk penilaian hasil 
terhadap aspek keterampilan 
umum, keterampilan khusus dan 
pengetahuan  
 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia bukti pelaksanaa tehnik 
penilaian observasi terhadap 
penilaian sikap mahasiswa  

% 100 100 100 100 100 



 

 
C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian 

5. Tersedia bukti mekanisme penilaian 
dengan tahapan:  
b. Penyusunan, penyampaian dan 

kesepakatan antara dosen dan 
mahaiswa tentang mekanisme 
dan procedure penilaian. 

c. Melaksanakan proses penilaian 
sesuai dengan tahap, teknik, 
instrumen, kriteria, indikator, dan 
bobot penilaian yang memuat 
prinsip penilaian setiap semester. 

d. Memberikan umpan balik dan 
kesempatan untuk 
mempertanyakan hasil penilaian 
kepada mahasiswa. 

e. Mendokumentasikan penilaian 
proses dan hasil belajar 
mahasiswa secara akuntabel dan 
transparan. 

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia bukti prosedur penilaian 
mencakup penilaian bertahap 
dan/atau penilaian ulang, kegiatan 
pemberian tugas atau soal, 
observasi kinerja, pengembalian 
hasil observasi, dan pemberian 
nilai akhir semester 

 

% 100 100 100 100 100 

 
D. Pelaksanaan Penilaian 

7. Tersedia bukti penilaian 
pembelajaran oleh dosen sesuai 
rencana pembelajaran  
 

% 100 100 100 100 100 

 
E. Pelaporan Penilaian 

8. Tersedia bukti pelaporan penilaian 
pembelajaran menggunakan 
kisaran huruf (A, B, C, D,E) dan 
Angka (0 sampai 4). 
 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedia bukti pengumuman hasil 
penilaian mahasiswa secara 
bertahap dan sesuai rencana 
pembelajaran. 
 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia laporan Indeks Prestasi 
Semester (IPS)  
 

% 100 100 100 100 100 

11. Tersedia laporan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) 
 

      

 
F. Kelulusan Mahasiswa 

12. Tersedia laporan lulusan sesuai target prodi 

a. Persentase lulusan tepat waktu % 92 92 92 93 93 

b. Persentase kelulusan uji % 62 70 75 80 85 



 

kompentensi 

c. Persentase lulusan dengan IPK 
≥ 3.25 

% 54 60 65 70 75 

13. Tersedia bukti pemberian 
kelulusan mahasiswa program 
diploma dan program sarjana 
dengan predikat memuaskan, 
sangat memuaskan, atau pujian. 

 

% 100 100 100 100 100 

14. Tersedia bukti pemberian Ijazah, 
gelar dan surat keterangan 
pendamping ijazah bagi lulusan 
program diploma dan program 
sarjana 
 

% 100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 
1. Panduan akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

3.  Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes  

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

b. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

c. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

e. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

f. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

c. Tujuan 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

II. RASIONAL 

 

Standar dosen dan tenaga kependidikan digunakan sebagai acuan penetapan 

kualifikasi serta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan.  

 

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar dosen dan 

tenaga kependidikan 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

dosen dan tenaga kependidikan 
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2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

dosen dan tenaga kependidikan. 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

dosen dan tenaga kependidikan 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar dosen dan tenaga kependidikan 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

dosen dan tenaga kependidikan 

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal 

tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan 

untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

3. Dosen Tetap adalah Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 

(satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan 

kerja atau satuan pendidikan lain. 

4. Kualifikasi Akademik Dosen adalah pendidikan paling rendah yang 

harus dipenuhi oleh seorang dosen 

5. Kompetensi Dosen adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai 

dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permenristekdikti yang 

dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. 

6. Beban Kerja Dosen adalah penghitungan tugas pokok dan waktu kerja 

bagi dosen tetap berdasarkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 

paling sedikit 40 jam per minggu.  
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7. Jumlah Dosen Tetap adalah perbandingan jumlah dosen tetap dan 

dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu 

untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi. 

8. 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. 

 

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

A. Kualifikasi Akademik Dosen 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh berkewajiban memastikan 

Poltekkes Kemenkes Aceh mempunyai standar kriteria minimal tentang 

kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang layak 

bagi setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan 

yang ditetapkan program studi. 

2. Wadir II dan Kasubbag ADUM berkewajiban memastikan setiap dosen 

memiliki kualifikasi akademik (tingkat pendidikan paling rendah lulusan 

magister/magister terapan atau berpendidikan S3/Sp-2 yang dibuktikan 

dengan ijazah dari perguruan tinggi terakreditasi minimal B) dan 

kompetensi pendidik (dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau 

sertifikat profesi), sehat jasmani dan rohani, memiliki nilai-nilai keislaman,  

mengikuti perkembangan Ipteks serta memiliki kemampuan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

 

B. Kompetensi Dosen 

1. Wadir II dan Kasubbag ADUM berkewajiban memastikan setiap Dosen 

program diploma tiga dan program diploma empat  menggunakan dosen 

bersertifikat profesi / sertifikat pendidik profesional yang relevan dengan 

program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 

(delapan) KKNI serta memiliki pengalaman profesi paling sedikit 10 

tahun. 

2. Wadir II dan Kasubbag ADUM berkewajiban memastikan setiap Dosen 

memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik 

/ sertifikat dosen seperti Applied Approach (AA)  atau pekerti. 

3. Wadir II dan Kasubbag ADUM berkewajiban memastikan setiap Dosen 

memiliki sertifikat kompetensi / Surat Tanda Registrasi (STR) yang masa 

berlakunya belum habis  

 

C. Beban Kerja Dosen 
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1. Wadir II dan Kasubbag ADUM berkewajiban memastikan memiliki 

pedoman penghitungan beban kerja dosen yang berdasarkan pada: 

a. Kegiatan pokok dosen mencakup: 

1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses 

pembelajaran; 

2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 

3) Pembimbingan dan pelatihan 

4) Penelitian; 

5) Pengabdian kepada Masyarakat.  

b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan 

c. Kegiatan penunjang. 

2. Wadir II dan Kasubbag ADUM berkewajiban memastikan dosen dengan 

tugas tambahan melakukan penyesuaian terhadap beban kerja kegiatan 

pokok dosen. 

3. Direktur dan Kaprodi memastikan setiap dosen sebagai pembimbing 

utama penelitian dalam penyusunan tugas akhir atau karya ilmiah 

mahasiswa membimbing mahasiswa maksimal 4 orang dengan 

pendidikan minimum S-2 dan mempunyai jabatan fungsional 

4. Direktur dan Kaprodi memastikan setiap dosen melakukan 

pertemuan/bimbingan tugas akhir mahasiswa selama penyelesaian tugas 

akhir paling banyak 8 kali pertemuan untuk semua jenjang pendidikan 

akademik.  

5. Direktur memastikan setiap program studi memiliki beban kerja mengacu 

pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah mahasiswa dan dosen 

dengan ratio 1 : 12 s/d 1: 20 

6. Ketua Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja 

dosen terhadap tridarma dan tenaga kependidikan terhadap layanan di 

program studi secara berkala dan ditindaklanjuti. 

 

D. Jumlah Dosen  

1. Direktur berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap Poltekkes 

Kemenkes Aceh paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah 

seluruh dosen yang bidang keahliannya sesuai dengan program studi 

dan tercantum pada laman PD-DIKTI. 

2. Direktur berkewajiban memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan 

menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling 

sedikit 6 (enam) orang yang bidang keahliannya sesuai program studi 

dengan memperhatikan ratio mahasiswa terhadap dosen. 
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E. Tenaga Kependidikan 

1. Wadir II dan Kasubbag ADUM memastikan tenaga kependidikan 

memiliki kualifikasi pendidikan (administrasi, pustakawan, teknisi dan 

lain-lain) minimal lulusan diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah 

sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta memiliki 

pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya dan menguasai computer. 

2. Wadir II dan Kasubbag ADAK memastikan kecukupan jumlah tenaga 

kependidikan dan menyediakan teknologi informasi dan komputer 

dalam proses administrasi serta efektivitas kinerja.di Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

 

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

1. Melakukan sosialisasi standar kriteria minimal tentang kualifikasi dan 

kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang layak bagi setiap 

program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang 

ditetapkan program studi. 

2. Memastikan setiap dosen memiliki kualifikasi akademik (tingkat 

pendidikan paling rendah lulusan magister/magister terapan atau 

berpendidikan S3/Sp-2 yang dibuktikan dengan ijazah dari perguruan 

tinggi terakreditasi minimal B) dan kompetensi pendidik (dinyatakan 

dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi), sehat jasmani dan 

rohani, memiliki nilai-nilai keislaman,  mengikuti perkembangan ipteks 

serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

3. Memastikan setiap dosen program diploma tiga dan program diploma 

empat  menggunakan dosen bersertifikat profesi / sertifikat pendidik 

profesional yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling 

rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI serta memiliki 

pengalaman profesi paling sedikit 10 tahun. 

4. Memastikan setiap Dosen memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan 

dengan sertifikat pendidik / sertifikat dosen seperti Applied Approach (AA)  

atau pekerti. 

5. Memastikan setiap Dosen memiliki sertifikat kompetensi / Surat Tanda 

Registrasi (STR) yang masa berlakunya belum habis  

6. Menyusun pedoman penghitungan beban kerja dosen Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

7. Memastikan dosen dengan tugas tambahan melakukan penyesuaian 

terhadap beban kerja kegiatan pokok dosen. 
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8. Memastikan setiap dosen sebagai pembimbing utama penelitian dalam 

penyusunan tugas akhir atau karya ilmiah mahasiswa membimbing 

mahasiswa maksimal 4 orang dengan pendidikan minimum S-2 dan 

mempunyai jabatan fungsional 

9. Memastikan setiap dosen melakukan pertemuan/bimbingan tugas akhir 

mahasiswa selama penyelesaian tugas akhir paling banyak 8 kali 

pertemuan untuk semua jenjang pendidikan akademik.  

10. Memastikan setiap program studi memiliki beban kerja mengacu pada 

ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah mahasiswa dan dosen 

dengan ratio 1 : 12 s/d 1: 20 

11. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dosen terhadap tridarma 

dan tenaga kependidikan terhadap layanan di program studi secara 

berkala dan ditindaklanjuti. 

12. Memastikan jumlah dosen tetap Poltekkes Kemenkes Aceh paling sedikit 

60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen yang bidang 

keahliannya sesuai dengan program studi dan tercantum pada laman PD-

DIKTI. 

13. Memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan menjalankan proses 

pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang 

yang bidang keahliannya sesuai program studi dengan memperhatikan 

ratio mahasiswa terhadap dosen. 

14. Memastikan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan 

(administrasi, pustakawan, teknisi dan lain-lain) minimal lulusan diploma 

tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan 

fungsinya serta memiliki pengalaman minimal 3 tahun dibidangnya dan 

menguasai computer. 

15. Memastikan kecukupan jumlah tenaga kependidikan dan menyediakan 

teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi serta 

efektivitas kinerja.di Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA 

KEPENDIDIKAN 

 
No Standar Butir Standar Indikator Capaian Satuan Periode Penerapan 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Standar 

Dosen dan 

Tenaga 

Kependidikan 

Kualifikasi 
akademik 
dosen 

1. Tersedia Standar Dosen dan 
Tendik di Poltekkes Kemenkes 
Aceh 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia dosen dengan 
kualifikasi akademik (ijazah 
dosen S2 atau S3) dan 

% 100 100 100 100 100 
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kompetensi pendidik (sertifikat 
pendidik/sertifikat profesi), sehat 
jasmani dan rohani, islami, 
mengikuti Ipteks serta memiliki 
kemampuan  
menyelenggarakan pendidikan 
untuk pemenuhan capaian 
pembelajaran lulusan. 
 

Kompetensi 
Dosen 

3. Tersedia dosen bersertifikat 
profesi / sertifikat pendidik 
profesional yang relevan 
dengan program studi dan 
berkualifikasi KKNI. 

% 80 80 80 90 100 

4. Tersedia sertifikat pendidik 
profesional / sertifikat profesi 
dosen seperti Applied Approach 
(AA) atau pekerti. 

 

% 80 80 80 90 100 

5. Tersedia sertifikat 
kompetensi/STR dosen 
program studi  

 

% 80 80 80 90 100 

Beban Kerja 
Dosen 

6. Tersedia pedoman beban kerja 
dosen Poltekkes Kemenkes 
Aceh  
 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia dosen dengan tugas 
tanbahan yang menyesuaikan  
beban kerja terhadap kegiatan 
pokok  
 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia SK bimbingan tugas 
akhir atau karya ilmiah 
mahasiswa 

 

Jml 
Mhs 

4 4 4 4 4 

9. Tersedia bukti jumlah 
pertemuan/pembimbingan 
dosen selama penyelesaian 
TA mahasiswa 

 

Rata
-

Rata 

8 8 8 8 8 

10. Terlaksana beban kerja dosen 
mengacu pada ekuivalen 
waktu mengajar penuh serta 
nisbah dosen dan mahasiswa. 

 

Ratio 1:12 
s/d 
1:20 

1:12 
s/d 
1:20 

1:12 
s/d 
1:20 

1:12 
s/d 
1:20 

1:12 
s/d 
1:20 

11. Tersedia laporan monev 
kinerja dosen terhadap 
tridarma dan tendik dalam 
layanan pada prodi serta 
ditindaklanjuti secara berkala 

 

% 100 100 100 100 100 

Jumlah 
Dosen 

12. Tersedia jumlah dosen tetap 
Poltekkes Kemenkes Aceh 
paling sedikit 60% (enam 

% 60 60  70 80 85 
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puluh persen) dari jumlah 
seluruh dosen yang bidang 
keahliannya sesuai dengan 
program studi dan tercantum 
pada laman PD-DIKTI. 

 

13. Tersedia jumlah dosen tetap 
pada setiap program studi 
paling sedikit 6 (enam) orang 
yang bidang keahliannya 
sesuai program studi. 
 

% 6 7 7 8 9 

Tenaga 
Kependidikan 

14. Tersedia kualifikasi 
pendidikan tendik minimal 
diploma tiga 

 

% 80 85 90 95 100 

15. Tersedia bukti kecukupan 
jumlah tenaga kependidikan 
 

% 80 80 90 95 100 

 

VIII. .DOKUMEN TERKAIT  

1. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. RIP Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

IX. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2015 tentang manajemen 

dosen di Lingkungan Poltekkes. 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

6. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar pengelolaan pembelajaran sebagai panduan dalam mengelola 

pembelajaran guna menjamin kualitas pelaksanaan pembelajaran di 

program studi untuk menghasilkan lulusan kompeten, terampil dan 

unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar pengelolaan pembelajaran. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar pengelolaan 

pembelajaran. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

pengelolaan pembelajaran. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar pengelolaan 

pembelajaran. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

pengelolaan pembelajaran 

 

 

 

 



2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

pengelolaan pembelajaran. 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

pengelolaan pembelajaran 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar pengelolaan pembelajaran 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

pengelolaan pembelajaran 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal 

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat 

Program Studi dan mengacu pada standar kompetensi lulusan, 

standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar 

Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan 

prasarana pembelajaran. 

2. Perencanaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan 

yang tertuang dalam kurikulum.  

3. Penyelengaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan 

kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.  

4. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik 

yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.  

5. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang 

dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

1. Wakil Direktur bagian Akademik melaksanakan pengelolaan 

pembelajaran yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, 



pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

pembelajaran pada tingkat program studi setiap semester. 

2. Wakil Direktur bagian akademik berkewajiban menjamin tersedianya  

kurikulum perguruan tinggi dan rencana pembelajaran semester (RPS) 

setiap mata kuliah di program studi. 

3. Wakil Direktur bagian akademik menjamin terselenggaranya 

kegiatan sistemik pengelolaan pembelajaran yang menciptakan 

suasana akademik dan budaya mutu yang baik  

4. Wadir Direktur bagian akademik melakukan kegiatan pemantauan 

dan evaluasi pengelolaan pembelajaran secara periodik dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di program 

studi. 

5. Wakil Direktur bagian akademik melaporkan hasil program 

pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi 

dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu 

pembelajaran.  

6. Wakil Direktur bagian akademik menjamin tersedia kebijakan, 

rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang 

dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, 

serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam 

melaksanakan program pembelajaran. 

7. Wakil Direktur bagian akademik menjaga dan meningkatkan mutu 

pengelolaan program studi dalam melaksanakan program 

pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai 

dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

8. Wakil Direktur bagian akademik menjamin tersedianya panduan 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, 

dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen  

9. Wakil Direktur bagian akademik mejamin setiap prodi 

menyampaikan laporan kinerja program studi dalam 

menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui 

pangkalan data pendidikan tinggi secara berkala. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMBELAJARAN 

1. Meningkatkan pengelolaan pembelajaran yang mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 

2. Menjamin tersedia kurikulum perguruan tinggi dan rencana 

pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah. 



3. Meningkatkan pengelolaan pembelajaran yang menciptakan suasana 

akademik dan budaya mutu yang baik  

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam 

rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 

5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai 

sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan 

dan pengembangan mutu pembelajaran.  

6. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait 

dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan 

pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program 

Studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 

7. Meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan 

program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang 

sesuai dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

8. Menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen. 

9. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program 

pembelajaran minimal melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara 

berkala. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN 
PEMBELAJARAN 
 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

 

 

Pengelolaan 

Pembelajaran 

 

 

1. Tersedia bukti  pengelolaan 

pembelajaran (perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, 

pemantauan dan evaluasi serta 

pelaporan kegiatan pembelajaran 

prodi di Lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia kurikulum perguruan 

tinggi dan rencana pembelajaran 

semester (RPS) setiap mata 

kuliah 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia bukti kegiatan 

pengelolaan pembelajaran 

dengan suasana akademik dan 

budaya mutu yang baik. 

 

% 100 100 100 100 100 



4. Tersedia laporan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dan bukti tindak 

lanjut secara berkala. 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia laporan hasil program 

pembelajaran secara periodik  

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia kebijakan, rencana 

strategis dan rencana 

operasional terkait pembelajaran 

dan terakses oleh civitas 

akademika 

 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia laporan workshop 

/seminar terkait peningkatan 

mutu pengelolaan pembelajaran 

di prodi secara berkelanjutan 

 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia pedoman perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, 

pengawasan, penjaminan mutu, 

dan pengembangan kegiatan 

pembelajaran dan dosen. 

 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedia pelaporan kinerja prodi 

tentang penyelenggaraan 

program pembelajaran minimal 

melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi secara berkala. 

 

% 100 100 100 100 100 

 
IX. DOKUMEN TERKAIT 

a. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

b. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

d. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

e. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  



c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

d. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

e. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 

 



 

 
 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA 
PEMBELAJARAN 

 

PROSES 

PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 
NAMA JABATAN 

TANDA 
TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua Tim 
Perumusan  

02 Agust 
2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM. M.Kes 
Ketua Tim 
Pemeriksaan  

02 Sept 2021 

3. PERSETUJUAN T. Iskandar Faisal, S.Kp, M.Kes 
 
Ketua Senat  

20 Sept 2021 

4. PENETAPAN T. Iskandar Faisal, S.Kp, M.Kes 
 
Direktur  

30 Sept 2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Kepala Pusat 
Penjaminan 
Mutu  

08 Okt 2021 

 
I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia Tahun 2025. 
 

B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
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melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 
6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik. 
 

II. TUJUAN  
Tujuan penyusunan standar Sarana dan prasarana pembelajaran adalah sebagai 
pedoman dalam pengaturan menyediakan, memperbaiki dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana pembelajaran di program studi/unit kerja lain penunjang 
pendidikan. 
 

III. RASIONAL 
Sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya 
yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak 
tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu Pendidikan Tinggi tidak 
dapatmencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Oleh sebab itu 
Poltekkes Kemenkes Aceh perlu merancang dan menetapkan standar sarana dan 
prasarana pembelajaran 

 
VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan :  
a. Perumusan     : Tim Perumus 
b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 
c. Persetujuan  : Ketua senat 
d. Penetapan : Direktur  
e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

2. Pelaksanaan : 
a. Ketua Jurusan 
b. Ketua program studi. 
c. Kepala urusan akademik  
d. Kepala urusan barang & Perlengkapan 

3. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  
4. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 
5. Peningkatan  : Direktur  

 
IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan 
pembelajaran yang dapat dipindah pindah. 

2. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi 
satuan pendidikan. 

3. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal 
tentang sarana dan prasarana sesuai dengankebutuhan isi dan proses 
pembelajaran dalam rangkapemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

4. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan,bahan, dan 
perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang 
menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

5. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang 
secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. 
Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak 
langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, 



misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, tempat 
beribadah dan lain sebagainya. 

6. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk 
pembelajaran.  

7. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk 
membantu komunikasi dalam pembelajaran.  

8. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan 
lunak yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan 
komunikasi untuk mendukung pembelajaran.      

9. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana 
pendidikan tinggi meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktik, lahan 
untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan 
satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan 
sehat.  

10. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas 
lahan, yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembelajaran pada 
pendidikan tinggi.  

11. Ruang akademik umum adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran pada semua program studi, meliputi ruang kuliah, ruang 
perpustakaan, ruang teknologi informasi dan komunikasi dan ruang dosen.  

12. Ruang akademik khusus adalah ruang yang digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran praktik pada setiap program studi, meliputi laboratorium, 
studio, bengkel, lahan praktik, dan tempat praktik lainnya.  

13. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan satuan pendidikan 
melakukan kegiatan pengelolaan.   

14. Ruang kuliah adalah ruang untuk pembelajaran teori danpraktik yang tidak 
memerlukan peralatan khusus.  

15. Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah ruanguntuk 
penunjang kegiatan pembelajaran dan pencarianinformasi yang 
menggunakan teknologi informasi dankomunikasi.  

16. Ruang dosen adalah ruang untuk dosen bekerja di luar ruangkuliah.  
17. Ruang organisasi kemahasiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan 

kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan.  
18. Toilet/WC adalah ruang untuk membuang air besar dan/atau kecil.  
19. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal 

setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan 
diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi.   

20. Program diploma adalah program pada pendidikan tinggi yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi.  

21. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 
vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.  

22. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar 
sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas 
dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai 
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.  

23. Sarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala 
bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam 
kegiatan olah raga.  



24. Prasarana olah raga adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari 
tempat olah raga dalam bentuk bangunan di atasnya dan batas fisik yang 
statusnya jelas dan memenuhi persyaratanyang ditetapkan untuk 
pelaksanaan program kegiatan olah raga  

25. Sarana prasarana olahraga adalah sumber daya pendukung yang terdiri 
dari segala bentuk jenis bangunan/tanpa bangunan yang digunakan untuk 
perlengkapan olah raga.  

 
V. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

PEMBELAJARAN 
1. Direktur menetapkan dan mensosialisasikan Standar Sarana dan prasarana 

Pembelajaran Poltekkes Kemenkes Aceh dalam masa 5 tahun. 
2. Direktur menyediakan sarana Pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi 

dan proses Pembelajaran yang relevan dan mutakhir dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan paling sedikit terdiri atas perabot,  
peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik, dan 
repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi 
eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, 
bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan 
seuai kebutuhan setiap semester. 

3. Direktur menyediakan sarana Pembelajaran dengan Jumlah, jenis, dan 
spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan 
karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin 
terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi 
akademik setiap semester. 

4. Direktur bertanggung jawab dalam upaya tersedianya sarana Pembelajaran 
paling sedikit terdiri atas: lahan yang cukup luas, ruang kelas sesuai jumlah 
mahasiswa, perpustakaan, laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, 
tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan 
mahasiswa, ruang pimpinan, ruang dosen sesuai jumlah dosen, ruang tata 
usaha/administrasi dan fasilitas umum. 

5. Direktur bertanggung jawab dalam upaya menyediakan fasilitas umum 
meliputi: jalan, air yang cukup dan layak pakai, listrik dan penerangan yang 
cukup untuk semua ruang, jaringan komunikasi suara yaitu telepon kantor 
dan jaringan komunikasi data yaitu Wifi terjangkau oleh dosen, tenaga 
kependidikan dan mahasiswa setiap semester. 

6. Direktur menyediakan Lahan yang berada dalam lingkungan ekologis 
nyaman dan sehat, terhindar dari kebisingan dan polusi udara sehingga 
menunjang proses pembelajaran tiap semester. 

7. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh upaya menyediakan lahan untuk 
prasarana pembelajaran dengan status hak milik Poltekkes Kemenkes Aceh 
dibuktikan dengan sertifikat atau Hak Pakai atas nama Pemerintah Aceh 
yang dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Poltekkes Kemenkes 
Aceh. 

8. Wakil direktur II Poltekkes Kemenkes Aceh wajib memiliki pedoman 
mengenai kriteria prasarana Pembelajaran sesuai ketetapan direktur 
jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya. 

9. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menyediakan gedung atau bangunan 
Perguruan Tinggi memiliki standar kualitas minimal kelas A dan memenuhi 
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta 



dilengkapi dengan instalasi listrik dengan daya memadai serta berpedoman 
pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum.   

 
VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA 

PEMBELAJARAN. 
1. Direktur, wakil direktur I dan Kepala pusat mutu berkoordinasi membentuk 

dan menetapkan tim perumus dan pemeriksa standar mutu sarana dan 
prasarana dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi standar hingga ke 
program studi.  

2. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 
Prodi melakukan pendataan kebutuhan sarana perabot, peralatan 
pendidikan media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana 
teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana 
olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, 
sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan untuk diusulkan kepada 
direktur poltekkes kemenkes Aceh. 

3. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 
Prodi melakukan pendataan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana 
berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode 
dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses 
Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik sebagai laporan 
perencanaan setiap semester. 

4. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 
Prodi melakukan pendataan sarana Pembelajaran antara lain kondisi lahan 
yang cukup luas, ruang kelas sesuai jumlah mahasiswa, perpustakaan, 
laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi, tempat berolahraga, ruang 
untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan, ruang 
dosen sesuai jumlah dosen, ruang tata usaha/administrasi dan fasilitas 
umum serta membuat laporan usulan pengadaan baru, perbaikan ataupun 
pemusnahan setiap semester kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

5. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 
Prodi melakukan pendataan terhadap kondisi fasilitas umum meliputi  jalan, 
air,  listrik dan penerangan yang cukup untuk semua ruang, jaringan 
komunikasi telepon kantor dan jaringan Internet serta membuat laporan 
usulan pengadaan baru, perbaikan ataupun pemusnahan setiap semester 
kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 

6. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 
Prodi melakukan pendataan terhadap kondisi Lahan yang berada dalam 
lingkungan ekologis nyaman dan sehat, terhindar dari kebisingan dan polusi 
udara sehingga menunjang proses pembelajaran tiap semester. 

7. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 
Prodi melakukan pemeriksaan secara berkala dokumen terhadap sertifikat 
tanah, bangunan dan surat kendaraan atau Sertipikat Hak Pakai dari 
pemerintah untuk Poltekkes Kemenkes Aceh serta membuat laporan usulan 
pembaharuan, perbaikan/penyesuaian ataupun penghentian setiap tahun 
kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh. 
 



8. Wakil direktur II membentuk tim penyusun pedoman mengenai kriteria 
prasarana pembelajaran sesuai ketetapan direktur jenderal terkait sesuai 
dengan kewenangannya. 

 
9. Ketua jurusan melalui Koordinator urusan barang/perlengkapan dan Ketua 

Prodi melakukan pemeriksaan gedung atau bangunan yang memenuhi 
persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, instalasi 
listrik yang cukup serta membuat laporan usulan pembaharuan, 
perbaikan/penyesuaian ataupun pemeliaraan setiap tahun kepada Direktur 
Poltekkes Kemenkes Aceh. 
 

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA 
PEMBELAJARAN 

Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tersedia standar sarana dan 
prasarana Pembelajaran yang 
telah ditetapkan direktur. 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Tersedia Dokumentasi kegiatan 
sosialisai standar sarana dan 
prasarana Pembelajaran 
Poltekkes Kemenkes Aceh. 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Tersedia sarana pembelajaran 
minimal : 
a. Jumlah, jenis dan spesifikasi 

Perabot sesuai rasio 
penggunaan sarana Jumlah, 
jenis dan spesifikasi 
Peralatan pendidikan sesuai 
rasio penggunaan sarana 
Jumlah, jenis dan spesifikasi 
Media pendidikan cukup. 

b. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
buku cetak, buku elektronik, 
dan repositori sesuai rasio 
penggunaan sarana. 

c. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
Sarana teknologi informasi 
dan komunikasi sesuai 
dengan rasio pengguna. 

d. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
instrumentasi eksperimen 
sesuai dengan rasio 
pengguna. 

e. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
Sarana olahraga sesuai 
dengan rasio pengguna 

f. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
Sarana berkesenian sesuai 
dengan rasio pengguna 

% 100 100 100 100 100 100 



g. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
Sarana fasilitas umum sesuai 
dengan rasio pengguna 

h. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
bahan habis pakai sesuai 
dengan rasio pengguna. 

i. Jumlah, jenis dan spesifikasi 
Sarana pemeliharaan, 
keselamatan, dan keamanan 
sesuai dengan rasio 
penggunaan sarana. 

4. Tersedianya Sarana fasilitas 
umum paling sedikit terdiri dari  
jalan masuk, tempat ibadah, 
toilet, tempat parkir yang aman, 
taman, dan lapangan upacara 
yang layak setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 100 

5. Tersedianya penyediaan Bahan 
habis pakai yang cukub sesuai 
kebutuhan pendidikan dan 
administrasi kantor setiap 
tahun. 

% 100 100 100 100 100 100 

6. Tersedianya Sarana 
pemeliharaan, keselamatan dan 
keamanan dengan Jumlah 
sesuai ruangan, jenis sesuai 
standar, dan spesifikasi dan 
menjamin kenyamanan 
pembelajaran dan pelayanan 
administrasi akademik tiap 
semester. 

% 100 100 100 100 100 100 

7. Tersedianya prasarana yang 
cukup luas, lahan yang cukup 
luas, ruang kelas sesuai jumlah 
mahasiswa, perpustakaan, 
laboratorium/ studio/ bengkel 
kerja/ unit produksi yang cukup 
luas, tempat berolahraga yang 
cukup luas, ruang untuk 
berkesenian yang cukup luas, 
ruangan kegiatan mahasiswa, 
ruang kontor pimpinan, ruang 
kerja dosen yang cukup luas, 
ruang tata usaha/ pelayanan 
administrasi dan fasilitas umum. 

 

% 100 100 100 100 100 100 

8. Tersedia fasilitas umum : 
a. Akses jalan dengan 

konstruksi yang baik. 
b. Memiliki sumber air yang 

% 100 100 100 100 100 100 



cukup dan layak pakai. 
c. Memiliki sumber listrik 

utama dan cadangan untuk 
kebutuhan semua ruang, 

d. Jaringan komunikasi suara 
yaitu telepon kantor dan 
jaringan komunikasi data 
yaitu Wifi dapat dijangkau 
dalam proses pembelajaran 
dan pelayanan administrasi 
akademik. 

9. Terpenuhinya Lahan kampus 
yang berada dalam lingkungan 
ekologis nyaman dan sehat, 
terhindar dari kebisingan dan 
polusi udara tiap semester 

% 
 

100 100 100 100 100 100 

10. Memiliki sertifikat hak milik atau 
Hak Pakai atas lahan dan 
bangunan serta nota 
pembayaran pajak bumi dan 
bangunan. 

% 100 100 100 100 100 100 

11. Tersedianya pedoman kriteria 
prasarana Pembelajaran sesuai 
ketetapan direktur jenderal 
terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 

% 100 100 100 100 100 100 

12. Setiap gedung atau bangunan 
Perguruan Tinggi telah memiliki 
standar kualitas minimal kelas A 
sesuai peraturan menteri yang 
menangani urusan 
pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum 

% 100 100 100 100 100 100 

13. Setiap gedung atau bangunan 
Perguruan Tinggi telah 
memenuhi persyaratan 
keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, dan keamanan 
bagi pengguna peraturan 
menteri yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum. 

% 100 100 100 100 100 100 

14. Setiap gedung atau bangunan 
Perguruan Tinggi dilengkapi 
dengan instalasi listrik dengan 
daya memadai baik yang 
bersumber dari instalasi listrik 
negara  atau mesin instalasi 
listrik cadangan yang 
berpedoman pada peraturan 

% 100 100 100 100 100 100 



menteri yang menangani 
urusan pemerintahan di bidang 
pekerjaan umum.   

 
VIII. DOKUMEN TERKAIT 

1. Prosedur pengadaan peralatan pendidikan.  
2. Prosedur pemeliharaan peralatan pendidikan. 
3. Prosedur pembaharuan peralatan pendidikan. 
4. Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan. 
5. Anggraran pemeliharaan peralatan pendidikan. 
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana dan prasarana pembelajaran 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 
7. Arsiparis barang dan perlengkapan. 
 

 
IX. REFERENSI 

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 
3 tahun 2020 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan PendidikanTinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2024. 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 
menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 
segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Tujuan penyusunan standar pembiayaan pembelajaran adalah tersedianya 

acuan dalam mengelola biaya untuk proses pembelajaran dan prosedur 

operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran Poltekkes 

Kemenkes Aceh. 

 

III. RASIONAL 

Peningkatan kompetensi lulusan terkait langsung dengan besaran 

pembiayaan pembelajaran. Pembiayaan pembelajaran meliputi biaya 

investasi dan biaya operasional, untuk itu diperlukan dokumen dan pedoman 

pembiayaan pembelajaran yang ideal, oleh karenanya perlu ditetapkan 

standar biaya pembelajaran 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan :  

a. Perumusan     : Tim Perumus 

b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 

c. Persetujuan  : Ketua senat 

d. Penetapan : Direktur  

e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

2. Pelaksanaan : 

a. Ketua Jurusan 

b. Ketua program studi. 

c. Kepala urusan akademik  

d. Kepala urusan keuangan. 

3. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  

4. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

5. Peningkatan  : Direktur, wakil direktur dan Kepala pusat 

Penjaminan Mutu  

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang 
komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang 
disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 

2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 

3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya 

pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, 



biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak 

langsung. 

4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun 

yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. 

5. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan 
besarnya biaya operasi satuan pendidikan berlaku selama satu tahun 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh Menetapkan dan mensosialisasikan 

Standar pembiayaan Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal 

tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional 

yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan 

kepada semua unit/bidang,  jurusan, dan program studi setiap tahun. 

2. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan biaya investasi 

Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi 

untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan 

Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi setiap tahun.  

3. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan biaya operasional 

Pendidikan Tinggi yang merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang 

mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan biaya bahan 

operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap 

tahun. 

4. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan standar satuan biaya 

operasional Pendidikan Tinggi yakni per mahasiswa per tahun 

berdasarkan ketetapan Menteri dengan mempertimbangkan jenis 

Program Studi; tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 

dan indeks kemahalan wilayah kabupaten/kota provinsi aceh pada setiap 

tahun. 

5. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menyusun rencana anggaran 

pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan 

biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan Standar satuan 

biaya operasional Pendidikan Tinggi. 

6. Wakil direktur II membuat sistem pencatatan biaya dan melaksanakan 

pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sampai pada satuan Program Studi setiap tahun. 

7. Wakil direktur II melakukan analisis biaya operasional Poltekkes 

Kemenkes Aceh sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan 

anggaran tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

8. Wakil direktur II melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan 

biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 

9. Wakil direktur II wajib mengupayakan adanya program-program 

pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya 

pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa setiap tahun anggaran. 



10. Wakil direktur II wajib mengupayakan adanya program-program 
pendanaan Pendidikan Tinggi dari  hibah setiap tahun anggaran. 

11. Wakil direktur II wajib mengupayakan adanya program-program 
pendanaan untuk Jasa layanan profesi dan/atau keahlian setiap tahun 
anggaran. 

12. Wakil direktur II wajib mengupayakan adanya program-program 
pendanaan Pendidikan Tinggi dari dana lestari dari alumni dan filantropis 
setiap tahun. 

13. Wakil direktur II wajib mengupayakan adanya program-program 
pendanaan Pendidikan Tinggi dari kerja sama kelembagaan pemerintah 
dan swasta setiap tahun. 

14. Wakil direktur II wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur 
dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan 
dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan setiap tahun anggaran. 
 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

1. Direktur, wakil direktur I dan Kepala pusat mutu berkoordinasi membentuk 
dan menetapkan tim perumus dan pemeriksa Standar pembiayaan 
Pembelajaran dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi standar hingga 
ke program studi setiap tahun.  

2. Direktur, wakil direktur I, wakil direktur II dan Kepala pusat 

pengembangan pendidikan berkoordinasi menyusun biaya investasi 

Pendidikan Tinggi yang untuk pengadaan sarana dan prasarana, 

pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan di Poltekkes 

Kemenkes Aceh setiap tahun.  

3. Ketua jurusan dan ketua prodi berkoordinasi menyusun dan mengajukan  

usulan biaya operasional Pendidikan kepada Direktur mencakup biaya 

Dosen, biaya Tenaga Kependidikan biaya bahan operasional 

Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk ditetapkan 

setiap tahun. 

4. Wakil direktur II berkoordinasi dengan ketua jurusan/ prodi menyusun 

standar satuan biaya operasional Pendidikan Poltekkes kemenkes aceh 

yakni per mahasiswa per tahun dengan mempertimbangkan jenis 

Program Studi; tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi 

dan indeks kemahalan wilayah kabupaten/kota provinsi aceh pada setiap 

tahun. 

5. Wakil direktur II bersama tim pengelola keuangan menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan 

menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa berdasarkan 

Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 

6. Wakil direktur II bersama tim pengelola keuangan membuat sistem 

pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya Program Studi 

setiap tahun. 

7. Wakil direktur II bersama tim pengelola keuangan melakukan analisis 

biaya operasional Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai bagian dari 



penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

8. Pusat penjaminan mutu menyelenggarakan Audit Mutu internal (AMI)  

untuk meevaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pada 

Poltekkes Kemenkes Aceh pada setiap akhir tahun anggaran. 

9. Wakil direktur I, Wakil direktur II dan Kepala pusat pendidikan 

berkoordinasi menyusun program-program pendanaan pendidikan.  

10. Wakil direktur I, Wakil direktur II dan Kepala pusat pendidikan 

berkoordinasi menyusun program-program pendanaan pendidikan yang 

bersumber dari hibah setiap tahun anggaran. 

11. Wakil direktur II dan Kepala pusat pendidikan bersama tim menyusun  
program-program pendanaan untuk Jasa layanan profesi dan/atau 
keahlian setiap tahun anggaran. 

12. Wakil direktur II dan Kepala pusat pendidikan bersama tim menyusun 
program-program pendanaan pendidikan yang bersumber dari dana 
lestari dari alumni dan filantropis setiap tahun. 

13. Wakil direktur II dan Kepala pusat pendidikan bersama tim menyusun 
program-program pendanaan pendidikan yang bersumber dari dana kerja 
sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahun. 

14. Wakil direktur II bersama kepala urusan keuangan dan kepala urusan 

perencanaan berkoordinasi menyusun kebijakan, mekanisme, dan 

prosedur dalam menggalang sumber dana lain.  

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN 

 

Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Tersedianya dokumen 
standar pembiayaan 
pembela-jaran dan 
dokumen kegiatan 
sosialisasi Standar 
Standar pembiayaan 
Pembelajaran serta 
peningkatan 
pengetahuan pelaku 
dibidang pembiayaan 
pembelajaran pada 
semua unit/bidang,  
jurusan, dan pro-gram 
studi setiap tahun. 
 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti dokumen 
penetapan  biaya inves-
tasi Pendidikan untuk : 
1). Pengadaan sarana. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 



2). Pengadaan pra-
sarana.  

3). pengembangan 
Dosen. 

4). Pengembangan 
Tenaga Kepen-
didikan. 

3. Tersedia dokumen bia-
ya operasional pendidi-
kan untuk : 
1). Biaya kegiatan pen-

didikan Dosen. 
2). Biaya kegiatan Te-

naga Kependidikan 
3). Biaya bahan opera-

sional Pembelaja-
ran. 

4). Biaya operasional ti-
dak langsung setiap 
tahun. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

4. Tersedia dokumen pe-
netapan standar satuan 
biaya operasional pen-
didikan yakni per ma-
hasiswa per tahun ber-
dasarkan ketetapan 
Menteri dengan mem-
pertimbangkan jenis 
Program Studi; tingkat 
akreditasi Perguruan 
Tinggi dan Program 
Studi dan indeks 
kemahalan wilayah 
kabupaten/kota provinsi 
aceh pada setiap tahun. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

5. Tersedia Dokumen 
penetapan  rencana 
anggaran pendapatan 
dan belanja Perguruan 
Tinggi tahunan dan dan 
dokumen penetapan 
biaya yang ditanggung 
oleh mahasiswa. 
berdasarkan Standar 
satuan biaya 
operasional Pendidikan 
Tinggi. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

6. Tersedia sistem penca-
tatan biaya dan melak-
sanakan pencatatan bi-

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 



aya sesuai dengan ke-
tentuan peraturan pe-
rundang-undangan 
sampai pada satuan 
Program Studi setiap 
tahun. 

7. Tersedia dokumen  
analisis biaya opera-
sional Poltekkes Ke-
menkes Aceh sebagai 
bagian dari penyusunan 
rencana kerja dan ang-
garan tahunan Poltek-
kes Kemenkes Aceh. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

8. Tersedia laporan audit  
mutu internal tentang  
evaluasi tingkat keter-
capaian standar satuan 
biaya Pendidikan Tinggi 
pada setiap akhir tahun 
anggaran. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

9. Adanya dokumen pro-
gram-program penda-
naan Pendidikan dari 
berbagai sumber di luar 
biaya pendidikan yang 
diperoleh dari mahasis-
wa setiap tahun angga-
ran. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

10. Adanya dokumen 
program-program 
pendanaan Pendidikan 
Tinggi dari  hibah setiap 
tahun anggaran. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

11. Adanya dokumen  pro-
gram-program penda-
naan untuk Jasa laya-
nan profesi dan/atau 
keahlian setiap tahun 
anggaran. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

12. Adanya dokumen pro-
gram-program penda-
naan Pendidikan dari 
dana lestari dari alum-
ni dan filantropis seti-
ap tahun. 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

13. Adanya Dokumen pro-
gram-program penda-
naan Pendidikan dari 
kerja sama kelemba-

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 



gaan pemerintah dan 
swasta setiap tahun. 

14. Adanya dokumen ke-
bijakan, mekanisme, 
dan prosedur dalam 
menggalang sumber 
dana lain secara akun-
tabel dan transparan 
dalam rangka pening-
katan kualitas pendidi-
kan setiap tahun ang-
garan 

% 

 

100 

 

100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pembiayaan 

pembelajaran Poltekkes Kemenkes Aceh. 
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). 
3. Rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 
4. Laporan Realisasi anggaran tahunan 
 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 
3 tahun 2020 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan PendidikanTinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2024. 
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STANDAR HASIL PENELITIAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 



 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar hasil penelitian sebagai acuan dalam menentukan sasaran dan 

meningkatkan mutu hasil penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar hasil penelitian. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar hasil 

penelitian. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar hasil penelitian. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar hasil penelitian. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

hasil penelitian. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan standar hasil penelitian. 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi 

standar hasil penelitian 

 

 



 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar hasil penelitian 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

peningkatan standar hasil penelitian. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Hasil penelitian pada pendidikan vokasi diarahkan dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

2. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui 

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENELITIAN 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar hasil 

penelitian yang merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian 

serta tersosialisasi keseluruh program studi. 

2. Pusat Penelitian dan Pengambas mengarahkan hasil penelitian 

kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta daya 

saing bangsa setiap tahun. 

3. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksanaan penelitian 

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi 

keilmuan dan budaya akademik setiap tahun 

4. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti 

menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat setiap tahun 

dengan cara publikasi di: 

a. Jurnal tidak terakreditasi. 

b. Jurnal nasional terakreditasi. 

c. Jurnal internasional. 

d. Jurnal internasional bereputasi. 

5. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti 

menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat setiap tahun 

dengan cara: 

a. Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 

b. Seminar nasional 

c. Seminar Internasional 



 

6. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti 

menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat setiap tahun 

dengan cara: 

a. Tulisan di media massa nasional 

b. Tulisan di media massa internasional 

7. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti 

menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat setiap tahun 

dalam bentuk Buku ber-ISBN atau Book Chapter 

8. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti 

menyebarluaskan hasil penelitian/karya dosen atau karya 

mahasiswa program studi kepada masyarakat dengan memperoleh 

Hak atas Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, 

merek dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat 

guna, dan model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat 

pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional pada 

program studi setiap tahun. 

9. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan mahasiswa 

menyebarluaskan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan pendidikan vokasi dan sesuai ketentuan pendidikan di 

Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahun 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN 

1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar hasil 

penelitian ke seluruh program studi 

2. Mengarahkan hasil penelitian kepada pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa. 

3. Meningkatkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 

4. Menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat melalui publikasi 

di jurnal tidak terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal 

internasional dan jurnal internasional bereputasi setiap tahun 

5. Menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat melalui seminar 

wilayah/lokal/perguruan tinggi, seminar nasional dan seminar 

Internasional setiap tahun. 

6. Menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat melalui tulisan di 

media massa nasional dan tulisan di media massa internasional setiap 

tahun. 

7. Menyebarluaskan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk 

Buku ber-ISBN atau Book Chapter setiap tahun. 

8. Menyebarluaskan hasil penelitian/karya dosen atau karya mahasiswa 

program studi kepada masyarakat dengan memperoleh Hak atas 

Kekayaan Intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek 



 

dagang, rahasia dagang, desain produk), teknologi tepat guna, dan 

model/desain/rekayasa atau karya yang mendapat 

pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/internasional pada 

program studi setiap tahun. 

9. Menyebarluaskan hasil penelitian mahasiswa untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan pendidikan vokasi dan sesuai ketentuan 

pendidikan di Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahun. 

 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENELITIAN 

 

No 
 

Standar 
Hasil 
Penelitian 

Indikator Capaian Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 
1. Tersedia standar hasil penelitian 

dan bukti sosialisasi standar 
 

 
% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia hasil penelitian yang 
diarahkan kepada pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
meningkatkan kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat serta 
daya saing bangsa. 
 

 
 
 
 

% 

100 100 100 100 100 

3. Tersedia penelitian yang 
memenuhi kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis sesuai 
otonomi keilmuan dan budaya 
akademik. 

 

 
 
 

% 
100 100 100 100 100 

4. Tersedia publikasi  hasil penelitian 
di jurnal  nasional terakreditasi, 
internasional dan Internasional 
bereputasi  

 

 
 

% 50 60 65 74 83 

5. Tersedia penyebarluasan  hasil 
penelitian melalui seminar 
diwilayah / lokal / perguruan 
tinggi, seminar nasional dan 
seminar Internasional  

 

 
 
 

% 
20 30 40 50 60 

6. Tersedia penyebarluasan hasil 
peneltian melalui tulisan di media 
massa nasional atau media 
massa internasional  

 

 
 

% 20 30 40 50 60 

7. Tersedia penyebarluasan  hasil 
penelitian dalam bentuk Buku ber-
ISBN atau Book Chapter 

 

 
 

% 
20 30 40 50 60 

8. Tersedia penyebarluasan hasil 
penelitian/Karya dosen atau 
karya mahasiswa prodi kepada 
masyarakat dengan 
memperoleh Hak atas 

 
 
 
 

21 30 40 50 60 



 

Kekayaan Intelektual (paten, 
paten sederhana, hak cipta, 
merek dagang, rahasia 
dagang, desain produk), 
teknologi tepat guna, dan 
model / desain /rekayasa atau 
karya yang mendapat 
pengakuan/penghargaan dari 
lembaga nasional 
/internasional pada program 
studi  

 

 
 
 

% 

9. Tersedia hasil penelitian 
mahasiswa untuk memenuhi 
capaian pembelajaran lulusan. 

 
% 80 80 90 90 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategi Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR ISI PENELITIAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar isi penelitian menjadi acuan bagi peneliti tentang kedalaman dan 

keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan 

penelitian terapan serta memberikan dampak kepada mutu hasil penelitian.

  

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar isi penelitian. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar isi penelitian. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

isi penelitian. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar isi penelitian. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar isi 

penelitian. 

f.  

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar isi penelitian. 

 

 



3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 
Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 
bertanggung jawab dalam evaluasi standar isi penelitian 
 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar isi penelitian. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi 

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 

2. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus 

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat. 

3. Penelitian Mandiri adalah penelitian dasar maupun terapan yang 

dilakukan oleh dosen dengan dana dari dosen secara mandiri. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENELITIAN 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar isi 

penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi penelitian. 

2. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan penelti melakukan 

penelitian dengan kedalaman dan keluasan yang mengandung materi 

penelitian dasar kesehatan dan penelitian terapan kesehatan setiap 

tahun. 

3. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti melaksanakan 

penelitian dasar kesehatan dengan materi berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi 

suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 

4. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti melaksanakan 

penelitian terapan dengan materi berorientasi pada luaran penelitian 



yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau 

industri. 

5. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti melaksanakan 

penelitian dasar kesehatan dan penelitian terapan kesehatan mencakup 

materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.  

6. Pusat Penelitian dan Pengabmas mengarahkan peneliti melaksanakan 

penelitian dasar kesehatan dan penelitian terapan kesehatan memuat 

prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN 

1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar isi penelitian  

Poltekkes Kemenkes Aceh ke seluruh program studi dan pihak terkait 

lainnya. 

2. Melakukan penelitian dengan kedalaman dan keluasan yang mengandung 

materi penelitian dasar kesehatan dan penelitian terapan kesehatan. 

3. Meningkatkan penelitian dasar kesehatan dengan materi berorientasi 

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. 

4. Meningkatkan penelitian terapan dengan materi berorientasi pada luaran 

penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau 

industri. 

5. Meningkatkan penelitian dasar kesehatan dan penelitian terapan 

kesehatan yang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan 

nasional.  

6. Melaksanakan penelitian dasar kesehatan dan penelitian terapan 

kesehatan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan 

mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENELITIAN 
 

No Standar Indicator capaian Satuan Periode penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Isi 

Penelitian 

1. Tersedia standar isi 
penelitian dan bukti 
sosialisasi standar 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia penelitian 
dengan kedalaman dan 
keluasan yang 

% 100 100 100 100 100 



mengandung materi 
penelitian dasar 
kesehatan dan 
penelitian terapan 
kesehatan  
 

3. Tersedia penelitian 
dasar kesehatan 
dengan materi 
berorientasi pada luaran 
penelitian berupa 
penjelasan atau 
penemuan untuk 
mengantisipasi suatu 
gejala, fenomena, 
kaidah, model atau 
postulat baru 
 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia penelitian 
terapan dengan materi 
berorientasi pada luaran 
penelitian berupa inovasi 
serta pengembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang 
bermanfaat bagi 
masyarakat, dunia 
usaha dan/atau industri. 
 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia penelitian 
dasar kesehatan dan 
penelitian terapan 
kesehatan yang 
mencakup materi kajian 
khusus untuk 
kepentingan nasional. 
 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia penelitian 
dasar kesehatan dan 
penelitian terapan 
kesehatan yang memuat 
prinsip-prinsip 
kemanfaatan, 
kemutakhiran, dan 
mengantisipasi 
kebutuhan masa 
mendatang 

 

% 100 100 100 100 100 

 



 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategi Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PROSES PENELITIAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

. 

II. TUJUAN 
Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

 

Standar Proses Penelitian sebagai panduan agar proses penelitian 

merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta 

mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 

 
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar proses penelitian. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar proses 

penelitian. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

proses penelitian. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar proses penelitian. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

proses penelitian. 

 

 



2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar proses penelitian. 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar proses penelitian 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar proses penelitian. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 
1. Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan 

budaya akademik. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENELITIAN 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar proses 

penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian 

yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

2. Pusat penelitian dan pengabmas menyelenggarakan  proses penelitian 

dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang 

memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan 

otonomi keilmuan dan budaya akademik setiap tahun 

3. Pusat penelitian dan pengabmas menyusun perencanaan penelitian 

meliputi: Rencana Induk Penelitian (RIP), Rencana Strategis (Renstra) 

penelitian, pedoman penelitian, roadmap penelitian, tim pakar/reviewer, 

agenda penelitian, alokasi dana dan topik unggulan penelitian untuk 

masing-masing jurusan yang mengacu pada visi keilmuan program studi. 

4. Pusat penelitian dan pengabmas menyelenggarakan kegiatan penelitian 

dengan memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 



kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan pada 

setiap tahun. 

5. Pusat penelitian dan pengabmas mempersiapkan pelaksanaan proses 

penelitian setiap tahun mencakup aspek : 

a. Tata cara penilaian dan melakukan review, 

b. Legalitas pengangkatan reviewer 

c. Penyebaran hasil penilaian sesuai usulan penelitian. 

d. Legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti. 

e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi 

f. Dokumentasi output penelitian. 

6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas menyelenggarakan tahapan 

penelitian meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian, 

penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan 

penilaian keluaran serta jadwal semua tahapan kegiatan tersebut 

disampaikan secara online melalui Simlitabkes dengan alamat 

http://simlitabkes.kemkes.go.id. setiap tahun. 

7. Pusat penelitian dan pengabmas melakukan pelaporan proses penelitian 

kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh dan mitra/pemberi dana, 

secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tersampaikan tepat 

waktu setiap tahun 

8. Ketua program studi menyelenggarakan kegiatan penelitian mahasiswa 

dalam rangka melaksanakan tugas akhir yang dinyatakan dalam besaran 

sks untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.setiap tahun 

9. Ketua program studi mengevaluasi relevansi program penelitian 

dosen di prodi setiap tahun mencakup : 

a. Memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi keilmuan 

program studi. 

b. Melaksanakan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian. 

c. Mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap 

d. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi 

penelitian dan pengembangan keilmuan. 

e. Mengintegrasikan hasil penelitian pada mata kuliah. 

10. Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan penelitian dosen pada program studi setiap tahun 

mencakup unsur-unsur : 

a. Memiliki roadmap penelitian untuk dosen. 

b. Melaksanakan penelitian secara konsisten 

c. Mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap 

d. Menindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan 

relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 



 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN 
1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar proses 

penelitian ke seluruh program studidan pihak-pihak terkait. 

2. Menyelenggarakan proses penelitian yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan dan pelaporan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. 

3. Menyusun perencanaan penelitian meliputi RIP, rencana strategis 

penelitian, pedoman penelitian, roadmap penelitian, tim pakar/reviewer, 

agenda penelitian, alokasi dana dan topik unggulan penelitian untuk 

masing-masing jurusan yang mengacu pada visi keilmuan program studi 

4. Meningkatkan kegiatan penelitian dengan mempertimbangkan standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, 

masyarakat dan lingkungan. 

5. Melaksanakan proses penelitian mencakup: menjalankan tata cara 

penilaian dan melakukan review, menetapkan legalitas pengangkatan 

reviewer, menfasilitasi penyebaran hasil penilaian sesuai usulan 

penelitian, menetapkan legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 

menyediakan berita acara hasil monitoring dan evaluasi serta 

mendokumentasi output penelitian. 

6. Menyelenggarakan tahapan pengabdian kepada masyarakat meliputi 

tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran 

serta jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan secara online 

melalui Simlitabkes dengan alamat http://simlitabkes.kemkes.go.id. setiap 

tahun. 

7. Melakukan pelaporan proses penelitian kepada Direktur Poltekkes 

Kemenkes Aceh dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek: 

komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tersampaikan tepat waktu  

8. Menyelenggarakan kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka 

melaksanakan tugas akhir yang dinyatakan dalam besaran sks untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

9. Meningkatkan evaluasi relevansi program penelitian dosen di prodi yang 

mencakup: memiliki roadmap penelitian yang mengacu pada visi 

keilmuan program studi, melaksanakan penelitian sesuai dengan 

roadmap penelitian, mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan 

roadmap, melakukan tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan 

relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan serta 

mengintegrasikan hasil penelitian pada mata kuliah. 



10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian 

dosen pada program studi mencakup unsur-unsur: memiliki roadmap 

penelitian untuk dosen, melaksanakan penelitian secara konsisten, 

mengevaluasi kesesuaian penelitian dengan roadmap serta menindak 

lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian 

dan pengembangan keilmuan. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENELITIAN 
 

No Standar Indicator capaian Satu
an 

Priode penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Proses 
Penelitian 

1. Tersedia Standar Proses 
Penelitian dan Bukti Tindak 
Lanjut 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Terlaksana proses penelitian 
yang terdiri dari tahapan: 
perencanaan, pelaksanaan 
dan pelaporan 
 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia perencanaan 
penelitian meliputi: 
a. RIP (Rencana Induk 

Penelitian) 
b. Rencana Strategis 

Penelitian 
c. Pedoman Penelitian 
d. Roadmap penelitian 
e. Tim pakar/reviewer 
f. Agenda penelitian 
g. Alokasi dana penelitian 
h. Topik unggulan penelitian 

perjurusan 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Terselenggara kegiatan 
penelitian dengan 
memperhatikan standar mutu, 
keselamatan kerja, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan 
peneliti, masyarakat dan 
lingkungan pada setiap 

penelitian. 
 

% 100 100 100 100 100 

5. Terlaksana proses penelitian 
mencakup : 
a. Menjalankan tata cara 

penilaian dan 
melaksanakan review. 

% 100 100 100 100 100 



b.  Menetapkan legalitas 
pengangkatan reviewer. 

c.  Menfasilitasi penyebaran 
hasil penilaian sesuai 
usulan penelitian. 

d.  Menetapkan Legalitas 
penugasan 
peneliti/kerjasama peneliti. 

e.  Menyediakan berita acara 
hasil monitoring dan 
evaluasi. 

f.  Mendokumentasi output 
penelitian. 

 

6. Tersedia bukti tahapan 
peoses penelitian melalui 

aplikasi Simlitabkes 
 

% 100 100 100 100 100 

7. Terlaksana pelaporan 
penelitian kepada Direktur 
Poltekkes Kemenkes Aceh 
dan mitra/pemberi dana 
dengan komprehensif, rinci, 
relevan, mutakhir, dan 
tersampaikan tepat waktu  
 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia Laporan penelitian 
mahasiswa (Tugas Akhir) 
 

      

9. Terlaksana relevansi 
program penelitian dosen di 
prodi yang mencakup: 

a. Memiliki roadmap penelitian 
yang mengacu pada visi 
keilmuan program studi. 

b. Melaksanakan penelitian 
sesuai dengan roadmap 
penelitian. 

c. Mengevaluasi kesesuaian 
penelitian dengan roadmap 

d. Melakukan tindak lanjut 
hasil evaluasi untuk 
perbaikan relevansi 
penelitian dan 
pengembangan keilmuan. 

e. Mengintegrasikan hasil 
penelitian pada mata kuliah. 

 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia laporan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

% 100 100 100 100 100 



pelaksanaan penelitian 

dosen di prodi yang 

mencakup unsur-unsur:  

a. Memiliki roadmap 
penelitian untuk dosen. 

b. Melaksanakan penelitian 
secara. konsisten,  

c. Mengevaluasi 
kesesuaian penelitian 
dengan roadmap  

d. Menindak lanjuti hasil 
monitoring dan evaluasi 
untuk perbaikan relevansi 
penelitian dan 
pengembangan 
keilmuan. 

 

 
 

IX. DOKUMEN TERKAIT 
1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategi Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
 

X. REFERENSI 
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar Penilaian Penelitian sebagai acuan yang harus dipenuhi oleh dosen 

atau mahasiswa dalam penilaian proses dan hasil penelitian yang 

memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta 

memenuhi prinsip dasar penelitian. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar penilaian penelitian. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar penilaian 

penelitian. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

penilaian penelitian. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar penilaian penelitian. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

penilaian penelitian. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar penilaian penelitian. 



3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar penilaian penelitian 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar penilaian penelitian. 

 
V. DEFINISI ISTILAH 

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan 

memenuhi unsur: 

a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus 

meningkatkan mutu penelitiannya. 

b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari 

pengaruh subjektivitas. 

c. Akuntabel merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan 

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 

d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

2. Penilaian penelitian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 

informasi untuk menentukan pencapaian hasil penelitian peneliti. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar penilaian 

penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan 

hasil penelitian. 

2. Pusat penelitian dan pengabmas melaksanakan penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel 

dan transparan bagi setiap penelitian setiap tahun 

3. Pusat penelitian dan pengabmas menyusun panduan penilaian 

penelitian dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili 

ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

penelitian setiap tahun 



4. Pusat penelitian dan pengabmas memberikan hasil penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian bagi peneliti sesuai dengan tahapan 

penelitian.setiap tahun 

5. Pusat penelitian dan pengabmas menjamin setiap program studi 

memiliki pedoman penilaian laporan tugas akhir mahasiswa setiap tahun 

 
VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar penilaian 

penelitian ke program studi dan pihak-pihak terkait 

2. Melaksanakan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan 

prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan bagi setiap penelitian. 

3. Menyusun panduan penilaian penelitian dan instrumen yang relevan, 

akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta 

pencapaian kinerja hasil penelitian. 

4. Memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian sesuai 

dengan tahapan penelitian. 

5. Menyusun pedoman penilaian laporan tugas akhir mahasiswa. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN 

No Standar Indkator capaian Satuan Periode penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

Standar 

Penilaian 

Penelitian 

1. Tersedia Standar Penilaian 
Pembelajaran dan 
Tersosialisasi 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti penilaian 
terhadap proses penelitian 
dan hasil penelitian secara 
edukatif, objektif, akuntabel 
dan transparan 
 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia instrumen 
penilaian terhadap proses 
penelitian dan hasil 
penelitian 
 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia bukti 
pengumuman hasil 
penelitian  
 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia pedoman 
penilaian laporan tugas 
akhir mahasiswa 

% 100 100 100 100 100 

 



IX. DOKUMEN TERKAIT 
1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategi Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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TANDA 
TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua perumus 
standar 

 

 
 

02 Agust 

2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 

 

 
 

02 Sept 2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

20 Sept 2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

30 Sept 2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

08 Okt 2021 
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STANDAR PENELITI 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

. 

II. TUJUAN 
Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

 

III. RASIONAL / ALASAN PENETAPAN STANDAR PENELITI 
Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan kriteria pelaksana 

penelitian atau peneliti di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar peneliti 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar peneliti. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

peneliti. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar peneliti. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

peneliti. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar peneliti. 

 

3. Evaluasi 
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Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar peneliti 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar peneliti 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar peneliti. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Standar  peneliti  merupakan  kriteria  minimal  bagi peneliti  untuk  

melaksanakan  penelitian  yang  wajib  memiliki  kemampuan tingkat 

penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,  

objek  penelitian,  serta  tingkat  kerumitan  dan  tingkat kedalaman penelitian 

.   

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar peneliti 

yang merupakan kriteria  minimal  bagi peneliti  untuk  melaksanakan  

penelitian  yang  wajib  memiliki  kemampuan tingkat penguasaan 

metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan,  objek  

penelitian,  serta  tingkat  kerumitan  dan  tingkat kedalaman penelitian 

2. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin peneliti melaksanakan 

kegiatan penelitian dengan kemampuan penguasaan metodelogi 

penelitian sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian setiap tahun. 

3. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin peneliti memiliki 

kemampuan dan kewenangan melaksanakan penelitian ditentukan 

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian setiap tahun 

4. Pusat Penelitian dan Pengabmas membentuk kelompok riset dan 

laboratorium riset yang fungsional ditunjukkan dengan: 

a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium 

riset. 

b. Keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional 

maupun internasional 
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c. Menghasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan 

permasalahan di masyarakat 

d. Menghasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN 

1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar peneliti ke 

program studi dan pihak-pihak terkait  

2. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam penguasaan metodelogi 

penelitian sesuai bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 

3. Meningkatkan kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan 

kualifikasi akademik dan hasil penelitian serta menentukan kewenangan 

melaksanakan penelitian. 

4. Meningkatkan keaktifan kelompok riset dan laboratorium riset yang 

fungsional  

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENELITI 
 

No Standar Indikator capaian Satuan Periode Penerapan 

2020 2021 2022  2023   2024 

1 Peneliti 1. Tersedia Standar 
Peneliti dan Bukti 
Sosialisasi Standar 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia kegiatan 
penelitian oleh 
peneliti dengan 
menguasai 
metodelogi 
penelitian sesuai 
bidang keilmuan, 
objek penelitian 
serta kerumitan dan 
kedalaman 
penelitian setiap 
tahun 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia kualifikasi 
akademik peneliti 
dan hasil penelitian 
dalam menentukan 
kemampuan 
penelitian 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia kelompok 
riset dan 

% 100 100 100 100 100 
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laboratorium riset   
dibuktikan dengan: 

a. Adanya bukti 
legal formal 
keberadaan 
kelompok riset 
dan laboratorium 
riset. 

b. Keterlibatan aktif 
kelompok riset 
dalam jejaring 
tingkat nasional 
maupun 
internasional 

c. Menghasilkan 
produk riset yg 
bermanfaat 
menyelesaikan 
permasalahan di 
masyarakat 

d. Menghasilkan 
produk riset yang 
berdaya saing 
internasional 

 

 
IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN PENELITI 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategi Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 



7 

 

 



 

 

POLTEKKES 

KEMENKES ACEH 

Kode/No  :  DP.03.01/ 10030/2021 

Tanggal   :  08 Oktober 2021 

Revisi     :  1 

Halaman : 1-8 

 

 

 

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

 

 

 

 

Pengesahan : 

PROSES 
PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 
NAMA JABATAN 
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1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua perumus 
standar 

 

 
 

02 Agust 

2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 

 

 
 

02 Sept 

2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

20 Sept 

2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

30 Sept 

2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

08 Okt 2021 



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar pengelolan penelitian sebagai acuan dalam mengelola manajemen 

penelitian di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar pengelolaan penelitian 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar pengelolaan 

penelitian 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

pengelolaan penelitian. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar pengelolaan 

penelitian. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

pengelolaan penelitian. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar pengelolaan penelitian . 

 



3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar pengelolaan penelitian 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan penelitian  

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar pengelolaan penelitian. 

 
V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 

serta pelaporan kegiatan penelitian. 

2. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh pusat penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang bertugas untuk mengelola penelitian. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

melakukan pengelolaan penelitian terkait perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

penelitian setiap tahun. 

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai 

pengelola penelitian  wajib : 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai 

dengan rencana strategis penelitian.yang memuat landasan 

pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi 

dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator 

kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional. 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal penelitian serta disosialisasikan ke seluruh 

jurusan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, 

serta dipahami oleh stakeholders. 

c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 



d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian serta 

menindaklanjuti hasil evaluasi. 

e. Melakukan diseminasi hasil penelitian. 

f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan 

penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan 

Intelektual (KI). 

g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 

h. Membuat laporan pengelolaan kegiatan penelitian setiap tahun. 

3. Poltekkes Kemenkes Aceh berkewajiban : 

a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari 

rencana strategis Poltekkes Kemenkes Aceh. 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit 

menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan 

baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu 

bahan ajar. 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 

penelitian dalam menjalankan program Penelitian secara 

berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 

penelitian dalam melaksanakan program penelitian. 

e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain 

melalui program kerja sama penelitian. 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana penelitian. 

h. Menyampaikan laporan kinerja pusat penelitian dan pengabmas atau 

fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling 

sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 
1. Meningkatkan pengelolaan penelitian terkait perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

penelitian. 

2. Meningkatkan pengelolaan penelitian yang dikelola oleh pusat penelitian 

dan pengabmas. 

3. Meningkatkan pengelolaan penelitian yang difasilitasi oleh Direktur dan 

jajarannya. 

 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN 



 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terselenggara pengelolaan 
penelitian terkait perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan penelitian. 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Terlaksana pengelolaan 
penelitian oleh pusat penelitian 
dan pengabmas dengan:  
a. Menyusun dan 

mengembangkan rencana 
program penelitian sesuai 
dengan rencana strategis 
penelitian.yang memuat 
landasan pengembangan, 
peta jalan penelitian, sumber 
daya (termasuk alokasi dana 
penelitian internal), sasaran 
program strategis dan 
indikator kinerja serta 
berorientasi pada daya saing 
internasional. 

b. Menyusun dan 
mengembangkan peraturan, 
panduan, dan sistem 
penjaminan mutu internal 
penelitian serta 
disosialisasikan ke seluruh 
jurusan, mudah diakses, 
sesuai dengan rencana 
strategis penelitian, serta 
dipahami oleh stakeholders. 

c. Memfasilitasi pelaksanaan 
penelitian. 

d. Melaksanakan pemantauan 
dan evaluasi pelaksanaan 
penelitian serta 
menindaklanjuti hasil 
evaluasi. 

e. Melakukan diseminasi hasil 
penelitian. 

f. Memfasilitasi peningkatan 
kemampuan peneliti untuk 
melaksanakan penelitian, 
penulisan artikel ilmiah, dan 
perolehan Kekayaan 
Intelektual (KI). 

% 100 100 100 100 100 



g. Memberikan penghargaan 
kepada peneliti yang 
berprestasi. 

h. Membuat laporan 
pengelolaan kegiatan 
penelitian setiap tahun. 

 

3. Terlaksana pengelolaan 
penelitian oleh Direktur dan 
jajarannya dengan:  
a. Memiliki rencana strategis 

penelitian yang merupakan 
bagian dari rencana strategis 
Poltekkes Kemenkes Aceh. 

b. Menyusun kriteria dan 
prosedur penilaian penelitian 
paling sedikit menyangkut 
aspek peningkatan jumlah 
publikasi ilmiah, penemuan 
baru di bidang ilmu 
pengetahuan dan teknologi, 
dan jumlah dan mutu bahan 
ajar. 

c. Menjaga dan meningkatkan 
mutu pengelolaan lembaga 
atau fungsi penelitian dalam 
menjalankan program 
Penelitian secara 
berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap lembaga 
atau fungsi penelitian dalam 
melaksanakan program 
penelitian. 

e. Memiliki panduan tentang 
kriteria peneliti dengan 
mengacu pada standar hasil, 
standar isi, dan standar 
proses penelitian. 

f. Mendayagunakan sarana 
dan prasarana penelitian 
pada lembaga lain melalui 
program kerja sama 
penelitian. 

g. Melakukan analisis 
kebutuhan yang menyangkut 
jumlah, jenis, dan spesifikasi 
sarana dan prasarana 
penelitian. 

h. Menyampaikan laporan 
kinerja pusat penelitian dan 

% 100 100 100 100 100 



pengabmas atau fungsi 
penelitian dalam 
menyelenggarakan program 
Penelitian paling sedikit 
melalui pangkalan data 
Pendidikan Tinggi. 

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategi Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia Tahun 2025. 

 
B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
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kesehatan di Indonesia. 
2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 
segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan, maka disusunlah beberapa strategi yang lebih terarah dengan 

merumuskan tujuan strategis dalam menyelenggarakan pengelolaan program 

studi. Berikut ini beberapa tujuan strategis yang harus dicapai: 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah 

teknologi kesehatan dan kemasyarakatan. 

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta 

efisiensi dan efektivitas operasional keuangan. 

c. Meningkatnya kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas 

pelayanan yang berkesinambungan. 

d. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai. 

 

III. RASIONAL 

Sebagai salah satu pelaksanaan tridarma perguruan tinggi adalah 

melaksanakan Kegiatan penelitian. Kegiatan tersebut membutuhkan 

pendanaan dan pembiayaan yang bersumber dari internal dan eksternal 

Poltekkes Kemenkes Aceh perlu diatur dan dikelola dengan sebuah standar 

yang ditetapkan. 

 

I. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan :  

a. Perumusan     : Tim Perumus 

b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 

c. Persetujuan  : Ketua senat 

d. Penetapan : Direktur  

e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

 



2. Pelaksanaan : 

a. Ketua Jurusan 

b. Ketua program studi. 

c. Kepala urusan akademik  

d. Kepala urusan barang & Perlengkapan 

3. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  

4. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

5. Peningkatan  : Direktur  

 

IV. DEFINISI ISTILAH 

a. Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria 

minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.  

b. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Poltekkes Kemenkes 

aceh adalah ketentuan pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber 

dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun 

di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk 

membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.  

 
V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

PENELITIAN. 

a. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan Standar pendanaan dan 
pembiayaan Penelitian dan melakukan sosialisasi pada setiap jurusan/ 
program studi yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme 
pendanaan dan pembiayaan Penelitian setiap tahun.  

b. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh wajib menyediakan dana Penelitian 
internal setiap tahun anggaran. 

c. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh wajib berusaha/mengupayakan 
pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan 
lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat 
setiap tahun. 

d. Kepala pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM) 
mengelola dana penelitian Poltekkes kemenkes aceh untuk membiayai 
perencanaan Penelitian, pelaksanaan Penelitian, pengendalian Penelitian, 
pemantauan dan evaluasi Penelitian, pelaporan hasil Penelitian dan 
diseminasi hasil Penelitian setiap tahun.  

e. Wakil direktur II mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
Penelitian poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahun. 

f. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh wajib menyediakan dana pengelolaan 

penelitian untuk membiayai manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi 

hasil Penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah 

atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun. 

 

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 



a. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh melakukan koordinasi dengan Pusat 
Penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh dalam membentuk tim 
penyusun dan pemeriksa Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian. 

b. Direktur poltekkes kemenkes Aceh melakukan koordinasi dengan Senat 
dan pusat penjaminan mutu dalam memutuskan, menetapkan dan 
memngendalikan pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan 
Penelitian. 

c. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh melakukan sosialisasi Standar 
pendanaan dan pembiayaan Penelitian pada setiap jurusan/ program studi 
yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan Penelitian setiap tahun.  

d. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat mengusulkan dana penelitian 
yang dibutuhkan peneliti setiap tahun. 

e. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh berupaya menjalin hubungan 
kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pusat 
dalam upaya kegiatan penelitian. 

f. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh berupaya menjalin hubungan 
kerjasama dengan dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, 
atau dana dari masyarakat setiap tahun. 

g. Kepala pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM) 
Poltekkes kemenkes aceh membuat rancangan pendanaan atau 
pembiayaan pada perencanaan Penelitian, pelaksanaan Penelitian, 
pengendalian Penelitian, pemantauan dan evaluasi Penelitian, pelaporan 
hasil Penelitian dan diseminasi hasil Penelitian untuk disampaikan dan 
ditetapkan oleh direktur poltekkes kemenkes aceh setiap tahun.  

h. Wakil direktur II menyusun rencana mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan Penelitian poltekkes Kemenkes Aceh untuk disampaikan dan 
ditetapkan oleh direktur poltekkes kemenkes Aceh setiap tahun. 

i. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh melalui wakil direktur I dan Wakil 

direktur II bekerjasama dengan Pusat penelitian dan pengabdian 

masyarakat menyusun rancangan anggaran untuk membiayai manajemen 

Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian, peningkatan 

kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan 

Intelektual (KI) setiap tahun. 

 

 

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 

Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2021 2022 2023 2024 2025 2025 

1. Angka persentase 
pemahaman terhadap 
Standar pendanaan dan 
pembiayaan Penelitian. 

% 100 100 100 100 100 100 

2. Jumlah dana Penelitian 
internal Poltekkes 
kemenkes Aceh setiap 
tahun anggaran. 

Juta 5 5 5 6 6 7 



3. Jumlah dana penelitian 
yang bersumber dari 
pemerintah daerah/ 
provinsi. 

juta 5 5 5 6 6 7 

4. Jumlah dana penelitian 
yang bersumber dari 
kerja sama dengan 
lembaga lain / swasta di 
dalam maupun di luar 
negeri. 

Juta 5 5 5 6 6 7 

5. Jumlah dana penelitian 
yang bersumber dari 
masyarakat setiap 
tahun. 

juta 5 5 5 6 6 7 

6. Tersedianya dokumen 
rancangan anggaran 
perencanaan Penelitian 

% 100 100 100 100 100 100 

7. Tersedianya dokumen 
rancangan anggaran 
pelaksanaan Penelitian. 

% 100 100 100 100 100 100 

8. Tersedianya dokumen 
rancangan anggaran 
pengendalian 
Penelitian. 

% 100 100 100 100 100 100 

9. Tersedianya dokumen 
rancangan anggaran 
pemantauan dan 
evaluasi Penelitian. 

% 100 100 100 100 100 100 

10. Tersedianya dokumen 
rancangan anggaran 
pelaporan hasil Pene-
litian dan diseminasi 
hasil Penelitian setiap 
tahun. 

% 100 100 100 100 100 100 

11. Tersedia buku pedo-
man yang mengatur 
mekanisme pendana-
an dan pembiayaan 
Penelitian poltekkes 
Kemenkes Aceh seti-
ap tahun. 

% 100 100 100 100 100 100 

12. Tersedia dana, ranca-

ngan anggaran dan 

pelaporan kegiatan 

seleksi proposal, 

pemantauan dan 

evaluasi.  

% 100 100 100 100 100 100 



13. Tersedia dana, ranca-

ngan anggaran dan 

pelaporan kegiatan 

pelaporan Penelitian. 

% 100 100 100 100 100 100 

14. Tersedia dana, ranca-

ngan anggaran dan 

pelaporan kegiatan 

diseminasi hasil 

penelitian. 

% 100 100 100 100 100 100 

15. Terpenuhinya  dana, 

rancangan anggaran 

dan pelaporan kegia-

tan peningkatan 

kapasitas peneliti. 

% 100 100 100 100 100 100 

16. Terpenuhinya dana, 

rancangan anggaran 

dan pelaporan 

kegiatan dan insentif 

publikasi ilmiah atau 

insentif Kekayaan 

Intelektual (HaKI) 

untuk peneliti setiap 

tahun. 

% 100 100 100 100 100 100 

17. Tersedianya dokumen 

rancangan anggaran 

dan pelaporan ang-

garan kegiatan :  

1. Seleksi proposal, 

pemantauan dan 

evaluasi proposal. 

2. Pelaporan Peneli-

tian, dan diseminasi 

hasil Penelitian, pe-

ningkatan kapasitas 

peneliti dan insentif 

publikasi ilmiah 

atau insentif Keka-

yaan Intelektual (KI) 

setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 100 

18. Jumlah rata-rata 
dana penelitian per 
dosen per tahun. 

Juta  6 8 8 10 10 12 

 

 



f. DOKUMEN TERKAIT 

1. Dokumen RKAKL Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Dokumen DIPA Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Standar pembiayaan pembelajaran Poltekkes kemenkes Aceh  (Nomor 

SM.DP.03.01/SPMI/P-08) 

4. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 

Poltekkes kemenkes Aceh  (Nomor SM.DP.03.01/SPMI/P-24) 

5. SOP Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

g. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015  Tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2025. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

 

 

 



 

 

 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN 

POLTEKKES KEMENKES ACEH 

 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 
B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
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dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 
segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN STANDAR 

Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan, maka disusunlah beberapa trategi yang lebih terarah dengan 

merumuskan tujuan strategis dalam menyelenggarakan pengelolaan program 

studi. Berikut ini beberapa tujuan strategis yang harus dicapai : 

a. Meningkatnya kualitas pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah 

teknologi kesehatan dan kemasyarakatan. 

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

serta efisiensi dan efektivitas operasional keuangan. 

c. Meningkatnya kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas 

pelayanan yang berkesinambungan. 

d. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai. 

 

III. RASIONAL 

Standar sarana dan prasarana penelitian diperlukan untuk menunjang 

kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 

Terkait dengan hal itu maka disusunlah standar sarana dan prasarana 

penelitian yang didasari pada standar minimal dan standar kebutuhan 

penelitian. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

a. Penetapan :  

a. Perumusan     : Tim Perumus 

b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 

c. Persetujuan  : Ketua senat 

d. Penetapan : Direktur  

e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 



 

b. Pelaksanaan : 

a. Ketua Jurusan 

b. Ketua program studi. 

c. Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM)  

d. Kepala urusan Keuangan. 

c. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  

d. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

e. Peningkatan  : Direktur  

 

V. DEFINISI ISTILAH 

a. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media 

dalam mencapai maksud dan tujuan. 

b. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha 

pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai. 

c. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal 

sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan 

proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN 

 
1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan Standar Sarana dan 

prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan melakukan sosialisasi 
pada setiap jurusan/ program studi untuk menunjang kebutuhan isi dan 
proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian setiap tahun.  

2. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan prasarana 
penelitian  terkait dengan bidang ilmu Program Studi setiap tahun. 

3. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan prasarana 
penelitian  terkait dengan proses Pembelajaran setiap tahun.  

4. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan prasarana 
penelitian  terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.  

5. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan prasarana 
penelitian  terkait dengan harus memenuhi standar mutu. 

6. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan prasarana 
penelitian harus memenuhi standar keselamatan kerja setiap tahun. 

7. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan prasarana 
penelitian  harus memenuhi standar kenyamanan dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan setiap tahun. 

 

C. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

PENELITIAN. 

 

1. Direktur, wakil direktur I dan Kepala pusat mutu berkoordinasi membentuk 
dan menetapkan tim perumus dan pemeriksa standar sarana dan 
prasarana penelitian dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi standar 
hingga ke program studi.  



2. Dosen peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 
sesuai bidang ilmu Program Studi dan proses Pembelajaran dalam 
perencanaan proposal penelitian setiap tahun. 

3. Dosen peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 
yang menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam 
perencanaan proposal penelitian setiap tahun.  

4. Dosen peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 
yang memenuhi standar mutu dalam perencanaan proposal penelitian 
setiap tahun. 

5. Dosen peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 
yang memenuhi standar keselamatan kerja dalam perencanaan proposal 
penelitian setiap tahun. 

6. Dosen peneliti mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian 
yang memenuhi standar kenyamanan dan keamanan peneliti, 
masyarakat, dan lingkungan dalam perencanaan proposal penelitian 
setiap tahun. 

7. Direktur menunjuk urusan BMN untuk membantu Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sarana dan 
prasarana penelitian. 

8. Koordinator laboratorium membuat jadwal pemakaian, sarana prasarana 
yang mendukung  kegiatan penelitian untuk memudahkan akses 
pemakaian. 

9. Koordinator barang/ perlengkapan melakukan pemeriksaan dan 
pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana 
yang dimiliki untuk mendukung proses kegiatan penelitian tersebut. 

 

 

10. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA 

PEMBELAJARAN. 

No Indikator Satuan 

Periode Penerapan 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

1. Dokumen  Standar Sarana 
dan prasarana penelitian 
dan dokumen kegiatan  
sosialisasi pada setiap 
jurusan/ program studi untuk 
menunjang kebutuhan isi 
dan proses Penelitian dalam 
rangka memenuhi hasil 
Penelitian setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 

2. Dokumen fasilitas Sarana 
dan prasarana penelitian  
terkait dengan bidang ilmu 
Program Studi setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dokumen fasilitas Sarana 
dan prasarana penelitian  
terkait dengan proses 
Pembelajaran setiap tahun.  

% 100 100 100 100 100 

4. Dokumen fasilitas Sarana 
dan prasarana penelitian  
terkait dengan kegiatan 
Pengabdian kepada 
Masyarakat.  

% 100 100 100 100 100 

5. Dokumen fasilitas Sarana 
dan prasarana penelitian  
terkait dengan harus 
memenuhi standar mutu. 

% 100 100 100 100 100 

6. Dokumen fasilitas Sarana 
dan prasarana penelitian 
harus memenuhi standar 
keselamatan kerja setiap 
tahun. 

% 100 100 100 100 100 

7. Dokumen fasilitas Sarana 
dan prasarana penelitian  
harus memenuhi standar 
kenyamanan dan keamanan 
peneliti, masyarakat, dan 
lingkungan setiap tahun.  

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia daftar sarana dan 

prasarana yang mendukung 

kegiatan penelitian terbaru 

setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedia jadwal 

pemakaian,seperti 

laboratorium, lapangan, 

bengkel, studio, dan lainnya. 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia perencanaan dan 

pemeliharaan secara rutin 

dan berkala terhadap 

fasilitas sarana dan 

prasarana yang  

mendukung proses kegiatan 

penelitian setiap tahun.  

% 100 100 100 100 100 



 

11. DOKUMEN TERKAIT 

a. Manual SPMI PoltekkesKemenkes Aceh Nomor DM.03.01/315/2019 

b. Rencana IndukPengembangan (RIP) Tahun 2016-2025 

c. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 2020-2024 

d. Rencana Operasional/Rencana Aksi Poltekkes Kemenkes Aceh  

e. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh   

f. LAKIP PoltekkesKemenkes Aceh 

g. Standar sarana prasarana pembelajaran Poltekkes kemenkes Aceh  

(Nomor SM.DP.03.01/SPMI/P-06) 

h. Standar sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat Poltekkes 

kemenkes Aceh (Nomor SM.DP.03.01/SPMI/PM-24) 

i. SOP Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

12. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015  Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggidan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2024. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 
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STANDAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 



 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan 

meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat bagi dosen 

dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan 

dengan surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh 

bertanggung jawab merumuskan standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat . 

 



 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar hasil pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi 

guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian 

masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian 

sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat 

guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

bahan ajar atau modul pelatihan pengayaan sumber belajar. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR HASIL PENGABMAS 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar hasil 

pengabmas yang merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada 

masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan 

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

2. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki hasil pengabmas yang menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa setiap 

tahun. 

3. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki hasil pengabmas yang dapat menyelesaikan masalah pada 



 

masyarakat dan diterapkan langsung serta dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna sesuai dengan keahlian program studi setiap tahun 

4. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki hasil pengabmas yang memanfaatkan teknologi tepat guna 

dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat setiap tahun  

5. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki hasil pengabmas sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat 

setiap tahun. 

6. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki hasil pengabmas sebagai bahan ajar atau modul pelatihan 

pengayaan sumber belajar setiap tahun. 

7. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki hasil pengabmas yang menghasilkan pengakuan setiap tahun 

seperti: 

a. Harta Kekayaan Intelektual/HKI (Paten, Paten Sederhana). 

b. Harta Kekayaan Intelektual/HKI (Hak Cipta, Merek Dagang, 

Rahasia Dagang, Desain Produk). 

c. Teknologi tepat guna (Produk Terstandarisasi, Produk 

Tersertifikasi, model / desain / rekayasa) 

d. Hasil pengabmas dalam bentuk  Buku ber-ISBN, Book Chapter. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABMAS 
1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar hasil 

pengabmas ke seluruh prodi dan pihak terkait. 

2. Meningkatkan hasil pengabmas yang menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Meningkatkan hasil pengabmas yang dapat menyelesaikan masalah 

pada masyarakat dan dapat diterapkan langsung serta dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna sesuai dengan keahlian program studi.  

4. Meningkatkan hasil pengabmas yang memanfaatkan teknologi tepat 

guna dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat.  

5. Meningkatkan hasil pengabmas sebagai bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan 

masyarakat. 

6. Meningkatkan hasil pengabmas sebagai bahan ajar atau modul 

pelatihan pengayaan sumber belajar 

7. Meningkatkan pengakuan hasil pengabmas berupa kekayaan 

intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri. 

 



 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR HASIL PENGABMAS 

N
o. 

Standar Indikator Capaian 
Satu
an 

Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Hasil 
Pengabdian 
Masyarakat 

1. Tersedia Standar Hasil 
Pengabmas dan Bukti 
Sosialisasi Standar 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia hasil pengabmas yang 
menerapkan, mengamalkan, 
dan membudayakan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
guna memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia hasil pengabmas yang 
dapat menyelesaikan masalah 
masyarakat 

 

% 70 80 90 95 100 

4. Tersedia hasil pengabmas yang 
memanfaatkan teknologi tepat 
guna 

 

% 

70 80 90 95 100 

5. Tersedia hasil pengabmas 
sebagai pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

 

 
% 70 80 90 95 100 

6. Tersedia hasil pengabmas 
sebagai bahan ajar/modul 

 

 
% 70 80 90 95 100 

7. Tersedia hasil pengabmas yang 
menghasilkan pengakuan: 

a. Harta Kekayaan 
Intelektual/HKI (Paten, 
Paten Sederhana). 

b. Harta Kekayaan 
Intelektual/HKI (Hak 
Cipta, Merek Dagang, 
Rahasia Dagang, 
Desain Produk). 

c. Teknologi tepat guna 
(Produk Terstandarisasi, 
Produk Tersertifikasi, 
model / desain / 
rekayasa) 

d. Hasil pengabmas dalam 
bentuk  Buku ber-ISBN, 
Book Chapter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jml 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 



 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIP) Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategis Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan kriteria minimal 

mencakup kedalaman dan kebermanfaatan program pengabdian bagi 

masyarakat. 

 
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar isi pengabdian 

kepada masyarakat. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar isi pengabdian kepada masyarakat. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar isi pengabdian 

kepada masyarakat. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar isi 

pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 



bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar isi pengabdian kepada 

masyarakat . 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar isi pengabdian kepada 

masyarakat 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar isi pengabdian kepada 

masyarakat. 

 
V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada 

Masyarakat.  

2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat 

mengacu pada standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.  

3. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat 

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

4. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

meliputi:  

a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna;  

b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka 

memberdayakan masyarakat;  

c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;   



d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau  

e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Pusat Penelitian dan Pengabmas menetapkan kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil 

pengabdian kepada masyarakat. 

2. Pusat Penelitian dan Pengabmas menetapkan kedalaman dan keluasan 

materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian 

atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat meliputi: 

a. Hasil penelitian dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh 

masyarakat pengguna. 

b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk  

memberdayakan masyarakat. 

c. Teknologi tepat guna  dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat. 

d. Model pemecahan masalah, rekayasa social dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 

usaha, industri, dan/atau pemerintah. 

e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh 

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

1. Menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Meningkatkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

No Standar Indicator Capaian Satuan Periode penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 



1 Isi 

pengab

mas 

1. Tersedia bukti kegiatan 

pengabmas memiliki 

kedalaman dan keluasan 

materi mengacu pada 

standar hasil pengabmas 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti kegiatan 

pengabmas memiliki 

kedalaman dan keluasan 

materi bersumber dari  hasil 

penelitian atau 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

% 100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

a. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

d. Rencana Induk Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh. 

e. Rencana Strategis Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

f. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

g. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

h. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

d. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

e. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 
di Indonesia Tahun 2025. 
 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai panduan untuk 

meningkatkan mutu kegiatan civitas Akademika dalam mengamalkan dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagai  pengayaan 

sumber belajar untuk pembelajaran dan perkembangan civitas akademika..  

 
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar proses 

pengabdian kepada masyarakat. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

proses pengabdian kepada masyarakat. 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 



bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat . 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar proses pengabdian kepada 

masyarakat 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 
Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.  

.   

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar proses 

pengabmas yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

Pengabdian Kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dan tersosialisasi ke seluruh prodi 

dan pihak terkait. 

2. Kepala pusat penelitian dan pengabmas menyusun perencanaan 

pengabdian kepada masyarakat meliputi Rencana Induk Pengabmas 

(RIP), Rencana Strategis (Renstra) Pengabmas, pedoman pengabmas, 

roadmap pengabmas, tim pakar/reviewer, agenda pengabmas, alokasi 

dana dan topik unggulan pengabmas bagi masing-masing jurusan yang 

mengacu pada visi keilmuan program studi.  

3. Kepala pusat penelitian dan pengabmas menyelenggarakan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat setiap tahun mencakup: 

a. Pelayanan kepada masyarakat 



b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

c. Peningkatan kapasitas masyarakat. 

d. Pemberdayaan masyarakat. 

4. Kepala pusat penelitian dan pengabmas menyelenggarakan kegiatan 

pengabmas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, 

dan lingkungan setiap tahun 

5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas mempersiapkan pelaksanaan 

proses pengabmas setiap tahun mencakup aspek:  

a. Tatacara penilaian dan review 

b. Legalitas pengangkatan reviewer 

c. Hasil penilaian usul pengabmas 

d. Legalitas penugasan pelaksana pengabmas/kerjasama pengabmas. 

e. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi 

f. Dokumentasi output pengabmas 

6. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas menyelenggarakan tahapan 

pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, 

pengusulan, penyeleksian, penetapan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran serta jadwal semua tahapan 

kegiatan tersebut disampaikan secara online melalui Simlitabkes dengan 

alamat http://simlitabkes.kemkes.go.id. setiap tahun. 

7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas melakukan dokumentasi 

pelaporan pengabmas kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh dan 

mitra/pemberi dana secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan 

tersampaikan tepat waktu setiap tahun 

8. Ketua program studi menyelenggarakan kegiatan pengabmas 

mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir yang dinyatakan 

dalam besaran sks untuk memenuhi capaian pembelajaran 

lulusan.setiap tahun 

9. Ketua program studi mengevaluasi relevansi pengabmas pada 

program studi setiap tahun mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan pengabmas 

untuk dosen dan mahasiswa. 

b. Pelaksanaan pengabmas sesuai dengan roadmap pengabmas.  

c. Evaluasi kesesuaian pengabmas dosen dan mahasiswa dengan 

roadmap,. 

d. Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi 

pengabmas dan pengembangan keilmuan. 



e. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk 

pengayaan pembelajaran. 

10. Ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pengabmas dosen dan mahasiswa pada program 

studi setiap tahun mencakup unsur-unsur : 

a. Memiliki roadmap pengabmas untuk dosen dan mahasiswa. 

b. Dilaksanakan secara konsisten 

c. Evaluasi kesesuaian pengabmas dosen dan mahasiswa dengan 

roadmap 

d. Tindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan 

relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA 
MASYARAKAT 
1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikanstandar proses 

pengabmas  

2. Menyusun perencanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi RIP 

pengabmas, rencana strategis pengabmas, pedoman pengabmas, 

roadmap pengabmas, tim pakar/reviewer, agenda pengabmas, alokasi 

dana dan topik unggulan pengabmas bagi masing-masing jurusan yang 

mengacu pada visi keilmuan program studi.  

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap 

tahun mencakup: pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, 

peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Meningkatkan kegiatan pengabmas dengan mempertimbangkan standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan 

pelaksana, masyarakat dan lingkungan  

5. Meningkatkan pelaksanaan proses pengabmas terkait aspek tatacara 

penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, hasil penilaian 

usul pengabmas, legalitas penugasan pelaksana pengabmas/kerjasama 

pengabmas, berita acara hasil monitoring dan evaluasiserta dokumentasi 

output pengabmas. 

6. Menyelenggarakan tahapan pengabdian kepada masyarakat meliputi 

tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian, penetapan, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan penilaian keluaran 

serta jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan secara 

online melalui Simlitabkes dengan alamat 

http://simlitabkes.kemkes.go.id. setiap tahun. 



7. Meningkatkan dokumentasi pelaporan pengabmas kepada Direktur 

Poltekkes Kemenkes Aceh dan mitra/pemberi dana secara 

komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan tersampaikan tepat waktu  

8. Meningkatkan kegiatan pengabmas mahasiswa dalam rangka 

melaksanakan tugas akhir yang dinyatakan dalam besaran sks untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 

9. Mengevaluasi relevansi pengabmas di program studi yang mencakup 

unsur-unsur: memiliki roadmap yang mengacu pada visi keilmuan 

pengabmas untuk dosen dan mahasiswa, pelaksanaan pengebmas 

sesuai dengan roadmap pengabmas, evaluasi kesesuaian pengabmas 

dosen dan mahasiswa dengan roadmap, tindak lanjut hasil evaluasi 

untuk perbaikan relevansi pengabmas dan pengembangan keilmuan 

serta pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk 

pengayaan pembelajaran. 

10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabmas 

dosen dan mahasiswa pada program studi mencakup: memiliki roadmap 

pengabmas untuk dosen dan mahasiswa, dilaksanakan secara 

konsisten, evaluasi kesesuaian pengabmas dosen dan mahasiswa 

dengan roadmap, tindak lanjuti hasil monitoring dan evaluasi untuk 

perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PROSES PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

 

No Standar Indicator Capaian Satuan Priode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Proses 

Pengab
mas 

1. Tersedia Standar Proses Pengabmas 
dan Bukti Sosialisasi Standar 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti perencanaan 
pengabmas meliputi: 

a. Rencana Induk Pengabmas (RIP) 
b. Renstra Pengabmas 
c. Pedoman Pengabmas 
d. Roadmap pengabmas 
e. Tim pakar/reviewer,  
f. Agenda pengabmas  
g. Alokasi dana pengabmas 
h. Topik unggulan pengabmas 

perjurusan 
 

% 100 100 100 100 100 

  3. Tersedia bukti kegiatan pengabmas 
mencakup: 
a. Pelayanan kepada masyarakat 

% 100 100 100 100 100 



b. Penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

c. Peningkatan kapasitas 
masyarakat. 

d. Pemberdayaan masyarakat. 
 

4. Tersedia bukti kegiatan pengabmas 
yang mempertimbangkan standar 
mutu, keselamatan kerja, 
kesehatan, kenyamanan, serta 
keamanan pelaksana, masyarakat, 
dan lingkungan  
 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia bukti proses pengabmas 
mencakup aspek : 

a. Tatacara penilaian dan review 
b. Legalitas pengangkatan 

reviewer, 
c. hasil penilaian usul pengabmas,  
d. Legalitas penugasan pelaksana 

pengabmas/kerjasama 
pengabmas,  

e. Berita acara hasil monitoring dan 
evaluasi 

f. Dokumentasi output pengabmas 
 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia bukti aplikasi Simlitabkes 
terhadap tahapan proses 
pengabmas 
 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia bukti relevansi pengabmas 
di program studi  mencakup:  
a. Memiliki roadmap yang 

mengacu pada visi keilmuan 
PkM untuk dosen dan 
mahasiswa,  

b. Pelaksanaan PkM sesuai 
dengan roadmap PkM. 

c. Evaluasi kesesuaian PkM 
dosen dan mahasiswa dengan 
roadmap, 

d. Tindak lanjut hasil evaluasi 
untuk perbaikan relevansi PkM 
dan pengembangan keilmuan  

e. Pemanfaatan hasil pengabdian 
kepada masyarakat untuk 
pengayaan pembelajaran. 
 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia  laporan monitoring dan % 100 100 100 100 100 



evaluasi terhadap pelaksanaan 
pengabmas dosen dan mahasiswa 
di prodi yang mencakup penilaian 
terhadap : 
a. Memiliki roadmap pengabmas 

untuk dosen dan mahasiswa. 
b. Dilaksanakan secara konsisten 
c. Evaluasi kesesuaian 

pengabmas dosen dan 
mahasiswa dengan roadmap 

d. Tindak lanjuti hasil monitoring 
dan evaluasi untuk perbaikan 
relevansi penelitian dan 
pengembangan keilmuan. 
 

9. Tersedia laporan kegiatan 
pengabmas kepada Direktur 
Poltekkes Kemenkes Aceh dan 
mitra/pemberi dana secara 
komprehensif, rinci, relevan, 
mutakhir dan tersampaikan tepat 
waktu  
 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia Laporan pengabmas 
mahasiswa 

% 100 100 100 100 100 

 
IX. DOKUMEN TERKAIT 

a. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

d. Rencana Induk Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh. 

e. Renstra Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

f. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

g. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

h. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 



 

POLTEKKES 

KEMENKES ACEH 

Kode/No : DP.03.01/ 10036 /2021 

Tanggal  :  08 Oktober 2021 

Revisi     : 1 

Halaman : 1-7 

 

 

 

 

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

 

Pengesahan : 

PROSES 
PENANGGUNG JAWAB 

TANGGAL 
NAMA JABATAN 

TANDA 
TANGAN 

1. PERUMUSAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes 
Ketua perumus 
standar 

 

 
 

02 Agust 

2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 

 

 
 

02 Sept 

2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 

 

 
 

20 Sept 

2021 

4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

30 Sept 

2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

08 Okt 2021 



STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar penilaian pengabmas sebagai acuan yang relevan dan akuntabel, 

dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabmas 

guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan 

mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen 

penilaian hasil pengabmas. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar proses 

penilaian kepada masyarakat. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar penilaian 

pengabdian kepada masyarakat. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

penilaian pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan 



Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat . 

 

3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat 

 

4. Pengendalian 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

5. Peningkatan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar penilaian pengabdian 

kepada masyarakat. 

 
V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 

a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat; 

b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan 

bebas dari pengaruh subjektivitas; 

c. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria 

dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian 

Kepada Masyarakat; dan   

d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 

 



VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar penilaian 

pengabmas dan tersosialisasi ke seluruh prodi dan pihak terkait 

2. Ketua pusat penelitian dan pengabmas menyelenggarakan penilaian 

proses dan hasil pengabmas secara integrasi dengan prinsip edukatif, 

objektif, akuntabel dan transparan bagi setiap pengabmas yang dinilai  

oleh tim Reviewer setiap tahun. 

3. Ketua pusat penelitian dan pengabmas menetapkan penilaian ukuran 

ketercapaian kinerja proses dan hasil pengabmas setiap tahun minimal 

mencakup: 

a. Tingkat kepuasan masyarakat 

b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran program. 

c. Dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat 

secara berkelanjutan. 

d. Terciptanya pengayaan sumber belajar pada civitas akademika sebagai 

hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 

4. Ketua pusat penelitian dan pengabmas menggunakan penilaian 

pengabmas dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan 

dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil 

pengabmas.setiap tahun.  

5. Ketua pusat penelitian menjamin setiap program studi memiliki pedoman 

penilaian kegiatan pengabmas mahasiswa. 

 
VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar penilaian 

pengabmas ke seluruh prodi dan pihak terkait 

2. Melaksanakan penilaian proses dan hasil pengabmas secara integrasi 

dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan bagi setiap 

pengabmas yang dinilai oleh reviewer. 

3. Menetapkan ukuran penilaian ketercapaian kinerja proses dan hasil 

pengabmas 

4. Menggunakan penilaian pengabmas dengan metode dan instrumen yang 

relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses 

dan hasil pengabmas.  

5. Menyusun pedoman penilaian kegiatan pengabmas mahasiswa. 

 



VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

 

No Standar Indkator capaian Satuan Periode penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Penilaian 

Pengabmas 

1. Tersedia standar 
penilaian pengabmas dan 
bukti tindak lanjut 
 

% 

 

100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti penilaian 
proses dan hasil 
pengabmas secara 
integratif dengan prinsip 
edukatif, objektif, 
akuntabel dan transparan 
oleh tim Reviewer  
 

% 

 

100 100 100 100 100 

3. Tersedia bukti penilaian 
ukuran ketercapaian 
kinerja proses dan hasil 
pengabmas minimal 
mencakup: 
a. Tingkat kepuasan 

masyarakat 
b. Terjadinya perubahan 

sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan 
pada masyarakat 
sesuai dengan 
sasaran program. 

c. Dapat dimanfaatkan 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi di 
masyarakat secara 
berkelanjutan. 

d. Terciptanya 
pengayaan sumber 
belajar pada civitas 
akademika sebagai 
hasil pengembangan 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

e. Teratasinya masalah 
sosial dan 
rekomendasi 
kebijakan yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
pemangku 

% 

 

 

 

 

3,5 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

3,5 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

3,5 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

3,5 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

3,5 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 



kepentingan. 
 

4. Tersedia metode dan 
instrumen penilaian 
pengabmas yang  relevan 
dan akuntabel 
 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia pedoman 
penilaian pengabmas 
mahasiswa 
 

% 100 100 100 100 100 

 
  

IX. DOKUMEN TERKAIT 
a. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

d. Rencana Induk Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh. 

e. Renstra Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

f. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

g. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

h. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 
a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

d. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

e. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan dalam 

menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat 

bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh  

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar proses 

pelaksana kepada masyarakat. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 
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bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat . 

 

3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat 

 

4. Pengendalian 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

5. Peningkatan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar pelaksana pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (pengabmas) 

merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

1. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki standar pelaksana 

pengabmas dan tersosialisasi ke seluruh prodi dan pihak terkait. 

2. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

melaksanakan kegiatan pengabmas dengan menguasai metodologi 

penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan setiap tahun. 

3. Pusat Penelitian dan Pengabmas menjamin pelaksana pengabmas 

memiliki kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengabmas 

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabmas setiap tahun. 

4. Pusat Penelitian dan Pengabmas menetapkan kelompok pelaksana 

pengabmas yang fungsional dibuktikan dengan: 
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a. Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana 

pengabmas. 

b. Dihasilkannya produk pengabmas yang bermanfaat untuk 

menyelesaikan permasalahan di masyarakat. 

c. Dihasilkannya produk pengabmas yang berdaya saing 

nasional/internasional.. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANA STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

1. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan standar pelaksana 

pengabmas 

2. Meningkatkan kemampuan pelaksana pengabmas dalam menguasai 

metodologi penerapan keilmuan sesuai bidang keahlian, jenis kegiatan, 

serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 

3. Meningkatkan kemampuan dan kewenangan melaksanakan pengabmas 

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabmas  

4. Meningkatkan keaktifan kelompok pelaksana pengabmas yang fungsional  

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

 

No Standar Indikator capaian Satuan Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Standar 
pelaksana 
pengabdian 
kepada 
masyarakat 

1. Direktur menjamin 
Poltekkes Kemenkes 
Aceh memiliki standar 
pelaksana pengabmas 
dan tersosialisasi ke 
seluruh prodi dan pihak 
terkait. 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia pelaksana 
pengabmas yang 
menguasai metodologi 
penerapan keilmuan 
sesuai bidang keahlian, 
jenis kegiatan, serta 
tingkat kerumitan dan 
kedalaman sasaran 
kegiatan 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia kualifikasi 
akademik dan hasil 
pengabmas yang 
menentukan 

% 100 100 100 100 100 
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kemampuan dan 
kewenangan pelaksana 
pengabmas 

 

4. Tersedia kelompok 
pelaksana pengabmas 
yang fungsional 
 

% 100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANA STANDAR PELAKSANA 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh. 

5. Rencana Strategis Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. RASIONAL 

Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai panduan 

untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat 

bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh  

 

III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 



b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar pengelolaan 

pengabdian kepada masyarakat. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat . 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) 

sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat  

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III, Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar pengelolaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 
IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan 

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.   

2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh Pusat 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pengabmas) yang 

bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat.  



V. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

1. Pusat Penelitian dan Pengabmas melakukan pengelolaan pengabmas 

mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap 

tahun. 

2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai 

pengelola pengabmas setiap tahun wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat. 

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi. 

h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. 

i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 

j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

dikelolanya. 

3. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh dan jajarannya melakukan 

pengelolaan pengabmas setiap tahun dengan wajib : 

a. Memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

merupakan bagian dari rencana strategis Poltekkes Kemenkes Aceh. 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Kepada 

Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjalankan program 

Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan. 



d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi 

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan program 

Pengabdian Kepada Masyarakat. 

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui 

kerja sama pengabdian kepada masyarakat;. 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 

h. Menyampaikan laporan kinerja pusat penelitian dan pengabmas 

dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

 

VI. STRATEGI  PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT 

1. Meningkatkan pengelolaan pengabmas mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Meningkatkan pengelolaan pengabmas oleh pusat penelitian dan 

pengabmas dengan wajib: 

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian 

kepada masyarakat perguruan tinggi. 

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem 

penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian 

kepada masyarakat. 

e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana 

pengabdian kepada masyarakat. 

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat yang berprestasi. 

h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada 

Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama. 

i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 

j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang 

dikelolanya. 



3. Meningkatkan pengelolaan pengabmas oleh Direktur dan jajarannya 

dengan wajib : 

a. Memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang 

merupakan bagian dari rencana strategis Poltekkes Kemenkes Aceh. 

b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Kepada 

Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian 

Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi 

Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjalankan program 

Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan. 

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pusat pengabdian 

Kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian 

Kepada Masyarakat. 

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan 

standar proses pengabdian kepada masyarakat. 

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui 

kerja sama pengabdian kepada masyarakat 

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan 

spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 

h. Menyampaikan laporan kinerja pusat penelitian dan pengabmas 

dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat 

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. 

 
 

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT 
 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

 

Pengelolaan 

Pengabmas 

 

 

1. Tersedia bukti pengelolaan 

pengabmas mencakup 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pemantauan dan 

evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pengabmas 

. 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti pusat penelitian 

dan pengabmas melaksanakan 

aspek-aspek kewajiban 

% 100 100 100 100 100 



pengelolaan pengabmas  

 

3. Tersedia bukti Direktur dan 
jajarannya  melaksanakan aspek-
aspek kewajiban pengelolaan 
pengabmas 
 

% 100 100 100 100 100 

 
 

VIII. DOKUMEN TERKAIT 
a. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

d. Rencana Induk Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh. 

e. Rencana Strategis Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

f. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

g. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

h. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
IX. REFERENSI 

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

b. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

d. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

e. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia 

Tahun 2025. 

 
B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 
segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN STANDAR 

Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan, maka disusunlah beberapa strategi yang lebih terarah dengan 

merumuskan tujuan strategis dalam menyelenggarakan pengelolaan program 

studi. Berikut ini beberapa tujuan strategis yang harus dicapai : 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani 

masalah teknologi kesehatan dan kemasyarakatan. 

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

serta efisiensi dan efektivitas operasional keuangan. 

3. Meningkatnya kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas 

pelayanan yang berkesinambungan. 

4. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai 

 

III. RASIONAL 

Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan civitas Akademika 

dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan danTeknologi 

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa serta digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi, pengayaan sumber belajar dan untuk pembelajaran dan 



pematangan civitas akademika. Sebagai panduan   untuk meningkatkan mutu 

sarana dan prasarana pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi 

dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh maka disusunlah standar 

sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan :  

a. Perumusan     : Tim Perumus 

b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 

c. Persetujuan  : Ketua senat 

d. Penetapan : Direktur  

e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

 

2. Pelaksanaan : 

a. Ketua Jurusan 

b. Ketua program studi. 

c. Kepala Pusat Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM)  

d. Kepala urusan Keuangan. 

3. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  

4. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

5. Peningkatan  : Direktur  

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 

merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang 

diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. 

2. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan 

fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:  

a. Memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit yang 

terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang 

dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 

b. Proses pembelajaran 

c. Kegiatan penelitian. 

3. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA PRASARANA PENGABDIAN 

KEPADA MASYARAKAT. 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan Standar Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan melakukan sosialisasi 
pada setiap jurusan/ program studi untuk menunjang  proses 
Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil 
Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.  



2. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait 
dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola 
Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan. 

3. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang digunakan untuk 
proses Pembelajaran setiap semester. 

4. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk kegiatan Penelitian 
setiap tahun.  

5. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat untuk memenuhi standar 
mutu dan kelayakan saat digunakan dalam kegiatan pengabdian pada 
masyarakat. 

6. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi standar 
keselamatan kerja dan terlindung dari gangguan kesehatan saat 
digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap tahun 

7. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh memfasilitasi Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi standar 
kenyamanan, dan keamanan pengguna saat digunakan dalam 
kegiatan pengabdian pada masyarakat setiap tahun 
 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh melakukan koordinasi dengan 
Pusat Penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh dalam membentuk 
tim penyusun dan pemeriksa Sarana dan prasarana Pengabdian 
kepada Masyarakat. 

2. Direktur poltekkes kemenkes Aceh melakukan koordinasi dengan 
Senat dan pusat penjaminan mutu dalam memutuskan, menetapkan 
dan mengendalikan pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana 
Pengabdian kepada Masyarakat  

3. Direktur Poltekkes kemenkes Aceh melakukan sosialisasi Standar 
Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada setiap 
jurusan/ program studi yang merupakan kriteria minimal sumber dan 
mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian setiap tahun.  

4. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat mengusulkan Sarana dan 
prasarana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setiap 
tahun. 

5. Ketua Jurusan/ ketua program studi mengusulkan sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan penerapan 
bidang ilmu dari Program Studi dan area sasaran kegiatan. 

6. Ketua Jurusan/ ketua program studi mengusulkan sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan kegiatan 
Penelitian setiap tahun.  



7. Wakil direktur II  meninjau Sarana dan prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat yang memenuhi standar mutu dan kelayakan saat 
digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat. 

 

VIII.  INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA  

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Dokumen kegiatan penetapan 
standar Pengabdian kepada 
Masyara-kat dan  sosialisasi 
pada setiap jurusan/ program 
studi. 

% 

 
100 100 100 100 100 

2. Dokumen fasilitas Sarana dan 

prasarana Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

% 

 
100 100 100 100 100 

3. Dokumen penerapan bidang 

ilmu dari Program Studi yang 

terintegrasi dalam Pengabdian 

pada masyarakat. 

% 

 
100 100 100 100 100 

4. Dokumen fasilitas Sarana dan 
prasarana pengabdian kepada 
Masyarakat yang digunakan 
untuk proses Pembelajaran 
setiap semester. 

% 

 
100 100 100 100 100 

5. Dokumen memfasilitasi Sarana 
dan prasarana Pengabdian 
kepada Masyarakat yang 
digunakan untuk proses 
Pembelajaran setiap semester. 

% 

 
100 100 100 100 100 

6. Dokumen fasilitas Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat untuk memenuhi 
standar mutu dan kelayakan 
saat digunakan dalam kegiatan 
pengabdian pada masyarakat. 

% 

 
100 100 100 100 100 

7. Dokumen fasilitas Sarana dan 
prasarana Pengabdian kepada 
Masyarakat yang memenuhi 
standar keselamatan kerja dan 
terlindung dari gangguan 
kesehatan saat digunakan 
dalam kegiatan pengabdian 
pada masyarakat setiap tahun. 

% 

 
100 100 100 100 100 

 

 

 



IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Kebijakan SPMI PoltekkesKemenkes Aceh Nomor DM.03.01/314/2019 

2. Manual SPMI PoltekkesKemenkes Aceh Nomor DM.03.01/315/2019 

3. Rencana IndukPengembangan (RIP) Tahun 2016-2025 

4. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 2020-2024 

5. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

6. Standar sarana prasarana pembelajaran Poltekkes kemenkes Aceh  

(Nomor SM.DP.03.01/SPMI/P-06) 

7. Standar sarana prasarana penelitian Poltekkes kemenkes Aceh (Nomor 

SM.DP.03.01/SPMI/P-14). 

8. SOP Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

X. REFERENSI 

1. Permendikbud RI nomor 3, tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2015-2019. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 
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30 Sept 
2021 
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Kepala Pusat 
Penjaminan 

Mutu 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
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Indonesia. 
3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan 
profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 
dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN STANDAR 

Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan, maka disusunlah beberapa trategi yang lebih terarah dengan 

merumuskan tujuan strategis dalam menyelenggarakan pengelolaan program 

studi. Berikut ini beberapa tujuan strategis yang harus dicapai : 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan,penelitian dan pengabdian masyarakat 

dengan meningkatkan peran lembaga dalam menangani masalah teknologi 

kesehatan dan kemasyarakatan. 

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta 

efisiensi dan efektivitas operasional keuangan. 

3. Meningkatnya kualitas proses pendidikan/pembelajaran serta kualitas 

pelayanan yang berkesinambungan. 

4. Meningkatnya profesionalitas dan produktivitas pegawai. 

 

III. RASIONAL 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sangat didukung oleh pendanaan 

dan pembiayaan maka untuk meningkatkan mutu pendanaan dan 

pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen dalam lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Aceh disusunlah standar pendanaan dan pembiayaan 

Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai panduan bagi Direktur untuk 

mengembangkan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat serta 

mendukung pencapaian visi dan misi. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB. 

1. Penetapan :  

a. Perumusan     : Tim Perumus 

b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 

c. Persetujuan  : Ketua senat 

d. Penetapan : Direktur  

e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

2. Pelaksanaan : 



1. Ketua Jurusan 

2. Ketua program studi. 

3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.  

4. Kepala urusan keuangan 

3. Evaluasi  : Direktur dan wakil Direktur  

4. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

5. Peningkatan  : Direktur  

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 
merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. 

2. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 
Poltekkes Kemenkes Aceh merupakan sebuah yang memberi ketentuan 
dalam pelaksanaan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan 
pengabdian pada masyarakat oleh dosen. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan Standar pendanaan dan 
pembiayaan Pengabdian pada masyarakat dan melakukan sosialisasi 
pada setiap jurusan/ program studi yang merupakan kriteria minimal 
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada 
Masyarakat  setiap tahun.  

2. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh wajib menyediakan dana Pengabdian 
pada masyarakat internal setiap tahun anggaran. 

3. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh wajib berusaha/mengupayakan 
pendanaan Pengabdian pada masyarakat yang bersumber dari 
pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar 
negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun. 

4. Kepala pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM) 
mengelola dana Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes kemenkes 
Aceh untuk membiayai perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat, 
pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, pengendalian Pengabdian 
kepada Masyarakat, pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada 
Masyarakat, pelaporan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan 
diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.  

5. Wakil direktur II mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan 
Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahun. 

6. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh wajib menyediakan dana pengelolaan 
Pengabdian kepada Masyarakat  untuk membiayai manajemen 
Pengabdian kepada Masyarakat  yang terdiri atas seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat , 
dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat, peningkatan 
kapasitas pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 



1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh melakukan koordinasi dengan Pusat 
Penjaminan mutu Poltekkes Kemenkes Aceh dalam membentuk tim 
penyusun dan pemeriksa Standar pendanaan dan pembiayaan 
Pengabdian kepada Masyarakat serta melakukan kegiatan sosialisasi 
standar tersebut. 

2. Pusat penelitian dan pengabdian masyarakat mengusulkan dana 
Pengabdian kepada Masyarakat  yang dibutuhkan berdasarkan proposal 
usulan yang diajukan peneliti  setiap tahun. 

3. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh berkoordinasi dengan kepala unit 
kerjasama berupaya menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah 
daerah, pemerintah propinsi dan pusat dalam upaya mendukung kegiatan 
Pengabdian kepada Masyarakat . 

4. Kepala pusat penelitian dan pengabdian pada masyarakat (PPM) 
Poltekkes kemenkes aceh membuat Perencanaan anggaran Pengabdian 
kepada Masyarakat berdasarkan usulan dosen peneliti yang mencakup 
pembiayaan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat, pembiayaan 
pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat, pemantauan dan evaluasi 
pengabdian kepada Masyarakat, pelaporan hasil Pengabdian kepada 
Masyarakat  dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat  untuk 
disampaikan dan ditetapkan dalam SK direktur poltekkes kemenkes aceh 
setiap tahun.  

5. Direktur berkoordinasi dengan kepala unit kerjasama Poltekkes Kemenkes 
Aceh berupaya menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain di 
dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun. 

6. Wakil direktur II menyusun rencana mekanisme pendanaan dan 
pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat  poltekkes Kemenkes Aceh 
untuk disampaikan dan ditetapkan oleh direktur poltekkes kemenkes Aceh 
setiap tahun. 

7. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh melalui wakil direktur I dan Wakil 

direktur II bekerjasama dengan Pusat penelitian dan pengabdian 

masyarakat menyusun rancangan anggaran untuk membiayai manajemen 

Pengabdian kepada Masyarakat  yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat , 

dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat , peningkatan 

kapasitas peneliti. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN 

PEMBIAYAAN  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  

Indikator Satuan 
Periode   Penerapan 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Angka persentase pemahaman 
terhadap Standar pendanaan 
dan pembiayaan Pengabdian 
kepada Masyarakat . 

% 100 100 100 100 100 

2. Jumlah dana Pengabdian kepada 
Masyarakat  internal Poltekkes 
kemenkes Aceh setiap tahun 
anggaran. 

 

Juta 20 25 30 40 50 



3. Jumlah dana Pengabdian kepada 
Masyarakat  yang bersumber dari 
pemerintah daerah/provinsi. 

 

Juta 
20 25 30 40 50 

4. Jumlah dana Pengabdian 
kepada Masyarakat  yang ber-
sumber dari kerja sama dengan 
lembaga lain / swasta di dalam 
maupun di luar negeri. 

 

Juta 
20 25 30 40 50 

5. Jumlah dana Pengabdian kepa-
da Masyarakat  yang bersumber 
dari masyarakat setiap tahun. 

 

Juta 
20 25 30 40 50 

6. Tersedianya dokumen ranca-
ngan anggaran perencanaan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedianya dokumen ranca-
ngan anggaran pelaksanaan 
Pengabdian kepada Masyarakat. 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedianya dokumen ranca-
ngan anggaran pengendalian 
Pengabdian kepada Masyarakat. 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedianya dokumen ranca-
ngan anggaran pemantauan dan 
evaluasi Pengabdian kepada 
Masyarakat 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedianya dokumen ranca-
ngan anggaran pelaporan hasil 
Pengabdian kepada Masyarakat  
dan diseminasi hasil Pengabdian 
kepada Masyarakat  setiap 
tahun. 

% 100 100 100 100 100 

11. Tersedia buku pedoman yang 
mengatur mekanisme pendana-
an dan pembiayaan Pengabdian 
kepada Masyarakat  poltekkes 
Kemenkes Aceh setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 

12. Tersedia dana, rancangan 
anggaran dan pelaporan 
kegiatan seleksi proposal, 
pemantauan dan evaluasi.  

% 100 100 100 100 100 

13. Tersedia dana, rancangan 

anggaran dan pelaporan 

kegiatan pelaporan Pengabdian 

kepada Masyarakat . 

% 100 100 100 100 100 

14. Tersedia dana, rancangan 

anggaran dan pelaporan 

kegiatan diseminasi hasil 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

% 100 100 100 100 100 



15. Terpenuhinya  dana, rancangan 

anggaran dan pelaporan 

kegiatan peningkatan kapasitas 

peneliti. 

% 100 100 100 100 100 

16. Tersedianya dokumen ranca-

ngan anggaran dan pelaporan 

anggaran kegiatan :  

1. Seleksi proposal, peman-

tauan dan evaluasi proposal. 

2. pelaporan Pengabdian kepa-

da Masyarakat, dan disemi-

nasi hasil Pengabdian kepa-

da Masyarakat, peningkatan 

kapasitas peneliti. 

 

% 100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Dokumen RKAKL Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Dokumen DIPA Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Standar pembiayaan pembelajaran Poltekkes kemenkes Aceh  

(Nomor SM.DP.03.01/SPMI/P-08) 

4. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian Poltekkes kemenkes 

Aceh  (Nomor SM.DP.03.01/SPMI/P-11) 

5. SOP Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Permendikbud RI nomor 3, tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015  Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 

Tentang Penyelenggaraan PendidikanTinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi 

4. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2015-2019. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 
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STANDAR SISTEM TATA PAMONG  

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

 

II. TUJUAN  

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

1. Standar Sistem Tata Pamong diperlukan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang 

disepakati bersama sehingga mewujudkan tata pamong yang baik (good 

governance) dalam rangka pencapaian visi dan misi Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

2. Standar Sistem Tata Pamong mencerminkan pelaksanaan 5 pilar tata 

pamong (kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan 

keadilan) 

3. Standar Sistem Tata Pamong disusun sebagai pedoman pengelolaan 

Poltekkes Kemenkes Aceh dalam rangka memenuhi: 

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

b. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

     

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar sistem tata pamong  

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar sistem tata 

pamong. 



c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

sistem tata pamong. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar sistem tata pamong  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

sistem tata pamong  

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

sistem tata pamong  

 
3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

sistem tata pamong  

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggungjawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan Standar Sistem Tata Pamong . 

 
5. Peningkatan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

sistem tata pamong  

 
 

V. DEFINISI ISTILAH 

Tata pamong adalah mekanisme yang disepakati bersama, yang dapat 

memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit 

yang ada di Poltekkes Kemenkes Aceh. Tata pamong merujuk pada struktur 

organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan 

dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM TATA PAMONG  

1. Direktur menetapkan dokumen-dokumen penting sistem tata pamong 

Poltekkes Kemenkes Aceh seperti Rencana Induk Pengembangan (RIP), 

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Statuta dan 

Kebijakan lainnya yang berpedoman pada peraturan BPPSDMK. 



2. Direktur menetapkan kebijakan, pedoman atau peraturan yang menjamin 

integritas dan kualitas akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Direktur menetapkan struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas 

pokok dan fungsinya yang berpedoman pada Ortala BPPSDMK dan 

Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh.   

4. Direktur dan jajarannya mengimplementasikan tata pamong dan tata 

kelola melalui sistem good university governance (GUG) mencakup 

aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan 

dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien  

5. Direktur dan Jajarannya mensosialisaikan laporan tahunan kepada 

masyarakat (PP No. 4Tahun 2014 Pasal 33 ayat 3). 

6. Direktur menetapkan lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau 

menegakkan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara 

konsisten, efektif, dan efisien. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG   

1. Menetapkan dokumen-dokumen penting sistem tata pamong Poltekkes 

Kemenkes Aceh seperti Statuta, Rencana Induk Pengembangan (RIP), 

Rencana Strategis (Renstra), Rencana kerja Tahunan (RKT) dan 

Kebijakan lainnya dan berpedoman pada peraturan BPPSDMK. 

2. Menetapkan kebijakan, pedoman atau peraturan yang menjamin integritas 

dan kualitas akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Menetapkan struktur organisasi dan tata kerja beserta tugas pokok dan 

fungsinya yang berpedoman pada Ortala BPPSDMK dan Statuta 

Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Mengimplementasikan tata pamong dan tata kelola melalui sistem good 

university governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, 

akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan dan manajemen risiko secara 

konsisten, efektif, dan efisien. 

5. Mensosialisaikan laporan tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh kepada 

masyarakat 

6. Menetapkan lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau menegakkan 

kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, 

dan efisien. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM TATA PAMONG  

 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Sistem Tata 1. Tersedia dokumen-
dokumen penting sistem 

% 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamong  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tata pamong Poltekkes 
Kemenkes Aceh seperti: 
a. Rencana Induk 

Pengembangan (RIP) 
b. Rencana Strategis 

(Renstra) 
c. Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) 
d. Statuta  
e. Kebijakan lainnya yang 

berpedoman pada 
peraturan BPPSDMK 

 

2. Tersedia kebijakan, 

pedoman atau peraturan 

yang menjamin integritas 

dan kualitas akademik  

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia struktur organisasi 
dan tata kerja beserta 
tugas pokok atau 
fungsinya. 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia dokumen 
implementasi perwujudan 
good governance, 
mencakup 5 pilar yaitu: 
kredibilitas, transparansi, 
akuntabilitas, tanggung 
jawab, berkeadilan serta 
manajemen resiko 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia bukti sosialisasi 
laporan tahun ke 
masyarakat 

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia Unit/Urusan yang 
melaksanakan atau 
menegakkan kode etik  
 

% 100 100 100 100 100 

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 2020-2024 

3. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh   

4. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2019 

 



 

X. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. SK Kepala Badan BPPSDMK tentang Penetapan Peringkat dan 

Klaterisasi Poltekkes Tahun 2020 

6. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

7. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN  

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) digunakan sebagai pedoman 

dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan 

meningkatkan sistem penjaminan mutu internal yang menjamin pemenuhan 

standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutaan sehingga 

tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

    

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar sistem penjaminan mutu internal. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar sistem 

penjaminan mutu internal. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar sistem penjaminan mutu internal.. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar sistem penjaminan 

mutu internal  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

sistem penjaminan mutu internal 

 

 



2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

sistem penjaminan mutu internal 

 
3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

sistem penjaminan mutu internal 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar sistem penjaminan mutu internal. 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

sistem penjaminan mutu internal. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara 

penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi 

yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar 

Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, 

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap 

perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 

3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi 

Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional 

Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

4. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah 

sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL 

1. Direktur menetapkan lembaga/pusat dan pengelola sistem penjaminan 

mutu internal di tingkat Direktorat, Jurusan dan Prodi di Lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahunnya. 



2. Kepala pusat penjaminan mutu mengelola penyusunan dokumen SPMI 

terdiri dari: kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI (melampaui 

standar SNDikti) dan Formulir SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Kepala pusat penjaminan mutu mengelola implementasi SPMI melalui 

siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan 

Peningkatan Standar). 

4. Kepala pusat penjaminan mutu mengelola pelaksanaan evaluasi 

terhadap pelaksanaan standar melalui kegiatan audit mutu internal 

sampai dengan bukti tindak lanjut secara berkala 

5. Kepala pusat penjaminan mutu mengelola pelaksanaan survey 

kepuasan pelanggan sampai bukti tindak lanjut secara berkala. 

6. Kepala pusat penjaminan mutu menjamin ketersediaan Auditor Internal 

yang telah dilatih dan bersertifikat. 

7. Kepala pusat penjaminan mutu mengelola pelaksanaan rapat tinjauan 

manajemen secara berkala. 

8. Kepala pusat penjaminan mutu berkoordinasi dengan jurusan/prodi 

dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. 

. 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL 

1. Menetapkan Lembaga/Pusat dan SK pengelola penjaminan mutu internal 

di Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan dokumen SPMI yaitu: 

Kebijakan, Manual, Standar (melampaui standar SNDikti) dan Formulir 

SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP 

(Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) di 

tingkat Direktorat, Jurusan dan Prodi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Aceh 

4. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar dilakukan melalui audit mutu 

internal sampai dengan bukti tindak lanjut secara berkala 

5. Mengelola pelaksanaan survey kepuasan pelanggan sampai bukti tindak 

lanjut secara berkala. 

6. Menetapkan Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Mengelola pelaksanaan rapat tinjauan manajemen secara berkala. 

8. Meningkatkan koordinasi dengan prodi dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi di prodi secara berkala 

 

 



VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU 

INTERNAL 

 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

 

Sistem 

Penjaminan Mutu 

Internal (SPMI) 

 

1. Tersedia Pusat dan SK 
pengelola penjaminan mutu 
internal Poltekkes 
Kemenkes Aceh 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia dokumen SPMI 
mencakup:  
a. Kebijakan SPMI 
b. Manual SPMI 
c. Standar SPMI 

(melampaui SNDikti),  
d. Formulir SPMI 

Poltekkes Kemenkes 
Aceh 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia dokumen 
implementasi siklus 
penjaminan mutu internal 
(PPEPP) 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia Laporan AMI dan 
Bukti Tindak Lanjut 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia Laporan Survei 
Kepuasan Pelanggan dan 
Bukti Tindak Lanjut 

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia Auditor Internal 
yang telah mengikuti 
pelatihan/bersertifikat 

 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia Laporan Rapat 
Tinjauan Manajemen 

 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia laporan monev 
prodi dan bukti tindak lanjut 

 

% 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 



IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh  

3. Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh  

4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh  

6. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh  

7. Pedoman Audit Mutu Internal Poltekkes Kemenkes Aceh  

 

X. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020  Tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

4. Buku 4 Penilaian Akreditasi Lam-PTKes 

5. Buku 4 Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR KEPEMIMPINAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN  

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar kepemimpinan diperlukan sebagai acuan dalam mewujudkan 

pelaksanaan sistem kepemimpinan agar berjalan efektif dan efisien dalam 

rangka mencapai visi misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

    

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar kepemimpinan 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar standar 

kepemimpinan 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar kepemimpinan 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar kepemimpinan 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

kepemimpinan 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

kepemimpinan. 

 



3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

kepemimpinan 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kepemimpinan 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

kepemimpinan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Kepemimpinan adalah pemimpin yang mempengaruhi prilaku seluruh 

pegawai dan civitas akademika sehingga dapat melaksanakan kinerja 

dengan maksimal dan inovatif dalam mencapai tujuan institusi perguruan 

tinggi.  

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEPEMIMPINAN 

1. Direktur melaksanakan kepemimpinan operasional dengan 

merealisasikan seluruh rencana strategis dan operasional yang dilakukan 

secara terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan 

stakeholders internal serta mengambil keputusan strategis dan inovatif 

dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional setiap 

tahun. 

2. Direktur melaksanakan kepemimpinan organisasi dengn mengambil 

keputusan strategis dan inovatif dengan resiko terukur dalam 

melaksanakan kebijakan organisasional yang menjamin keberlanjutan dan 

eksistensi poltekkes, serta berperan sebagai agen perubahan yang 

secara terus menerus memberikan motivasi akan tercapainya visi, misi, 

budaya dan tujuan strategis Poltekkes Kemenkes Aceh.setiap tahun. 

3. Direktur melaksanakan kepemimpinan public dengan menjalin kerjasama 

tridharma yang saling menguntungkan, dan menjadikan Poltekkes 

Kemenkes Aceh sebagai rujukan publik di tingkat nasional/ 

internasional.setiap tahun. 

 
 



VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEPEMIMPINAN  

1. Meningkatkan realisasi rencana strategis dan operasional secara 

terprogram dan intensif melalui komunikasi yang baik dengan 

stakeholders internal serta mengambil keputusan strategis dan inovatif 

dengan risiko terukur dalam melaksanakan kebijakan operasional. 

2. Meningkatkan pengambilan keputusan strategis dan inovatif dengan 

resiko terukur dalam melaksanakan kebijakan organisasional yang 

menjamin keberlanjutan dan eksistensi poltekkes, serta berperan sebagai 

agen perubahan yang secara terus menerus memberikan motivasi akan 

tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

3. Meningkatkan jalinan kerjasama tridharma yang saling menguntungkan, 

dan menjadikan Poltekkes Kemenkes Aceh sebagai rujukan publik di 

tingkat nasional/internasional. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEPEMIMPINAN 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kepemimpinan 1. Tersedia dokumen implementasi 
kepemimpinan operasional yaitu: 
a. Tersedia RIP 

b. Tersedia Renstra 

c. Tersedia RKT 

d. Tersedia Laporan 

Ketercapaian RKT 

e. Tersedia Laporan 

Ketercapaian Renstra 

f. Tersedia Laporan Lakip 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia dokumen  implementasi 
kepemimpinan organisasi :  
a. Dokumen Rapat  
b. Laporan Rapat Tinjauan 

Manajemen (berbasis resiko) 
 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia dokumen implementasi 
kepemimpinan publik : 
a. Dokumen MOU dalam negeri 
b. Dokumen MOU luar negeri 
c. Dokumen terkait berkiprah di 

profesi/Organisasi 
d. Dokumen terkait berkiprah di 

masyarakat 
 

% 100 100 100 100 100 



IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh  

3. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh   

4. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Laporan Lakip Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

 

X. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020  Tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

4. Buku 4 Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

5. Buku 4 Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR KERJASAMA 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN  

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar Kerjasama menjadi pedoman dalam memperbaiki dan 

meningkatkan pengelolaan baik kerjasama di dalam negeri ataupun diluar 

negeri sehingga mengembangkan tridarma perguruan tinggi, mutu lulusan, 

dan pencapaian kompetensi sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes 

Aceh, 

.   

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar kerjasama 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar standar 

kerjasama 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar kerjasama 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar kerjasama  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

kerjasama 

 

2. Pelaksanaan 



Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

kerjasama. 

 
3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

kerjasama 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar kerjasama 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

kerjasama. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antar Poltekkes Kemenkes, 

antara Poltekkes Kemenkes dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, 

atau pihak lain.  

2. Mitra adalah perguruan tinggi, dunia usaha, pihak lain di dalam negeri 

yang melakukan kerja sama dengan Poltekkes Kemenkes.  

3. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, 

politeknik dan akademi,yang telah diregistrasi dan/atau diakreditasi oleh 

lembaga akreditasi yang diakui. 

4. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik 

yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang 

melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk 

mencapai tujuan mencari laba.  

5. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau 

institusi/pemerintah daerah (Pemda), TNI/Polri, baik yang berbadan 

hokum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan 

dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan 

kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.  



6. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk 

berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila 

hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.  

7. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan diantara pihak-pihak yang 

berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman, yang 

dituangkan menjadi ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dan mengatur 

hal-hal teknis dari suatu perjanjian serta bersifat mengikat. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KERJASAMA 

1. Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki dokumen formal kebijakan dan 

prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan baik dalam maupun luar 

negeri yang komprehensif, rinci, terkini dan mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan tentang pengembangan jejaring dan kemitraan. 

2. Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki dokumen perencanaan 

pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna 

mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. 

3. Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang 

relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma 

institusi yang mencakup kerjasama lokal / wilayah, nasional dan 

internasional. 

4. Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki bukti monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama 

yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring 

dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, 

terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis. 

5. Poltekkes Kemenkes Aceh wajib memiliki data kerjasama meliputi: 

jumlah kerjasama yang relevan dengan VSTM baik dalam ataupun luar 

negeri, lingkup kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabmas 

yang memberikan pengembangan bagi prodi dan Institusi. 

6. Poltekkes Kemenkes Aceh/Prodi memiliki laporan pelaksanaan 

kerjasama baik dalam maupun luar negeri dilingkup pendidikan, penelitian 

dan pengabmas  

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KERJASAMA 

1. Menyusun dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan 

jejaring dan kemitraan baik dalam maupun luar negeri yang komprehensif, 

rinci, terkini dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan tentang 

pengembangan jejaring dan kemitraan. 

2. Menyusun perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang 

sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi. 



3. Menjalin jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan 

bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup 

kerjasama lokal / wilayah, nasional dan internasional. 

4. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan 

instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang 

berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan 

tercapainya tujuan strategis. 

5. Mendokumentasikan data kerjasama meliputi: jumlah kerjasama yang 

relevan dengan VSTM baik dalam ataupun luar negeri, lingkup kerjasama 

dibidang pendidikan, penelitian dan pengabmas yang memberikan 

pengembangan bagi prodi dan Institusi. 

6. Menyusun laporan pelaksanaan kerjasama baik dalam maupun luar 

negeri dilingkup pendidikan, penelitian dan pengabmas  

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KERJASAMA 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

 

1. Tersedia dokumen kebijakan 
atau juknis pelaksanaan 
pengembangan kerjasama 
baik dalam atau luar negeri 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia dokumen 
perencanaan 
pengembangan jejaring 
kerjasama 
 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia dokumen 
MOU/MOA dalam dan luar 
negeri di bidang 
pembelajaran, penelitian, 
dan PkM  

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia dokumen laporan 
monitoring dan evaluasi 
kepuasan mitra kerjasama 
dan bukti tindak lanjut 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia data/jumlah  
kerjasama, ruang lingkup 
dan manfaat kerjasama 
 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia laporan kegiatan 
kerjasama dalam dan luar 
negeri di bidang 

% 100 100 100 100 100 



pembelajaran, penelitian, 
dan PkM  

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Petunjuk Teknis Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh  

4. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Laporan Lakip Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang  Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi. 

4. Petunjuk Teknis Kerjasama Poltekkes Kemenkes dengan Perguruan 

Tinggi, dunia usaha dan pihak lain di dalam Negeri. 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

6. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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2021 

2. PEMERIKSAAN Dr. Sumihardi, SKM, M.Kes Wadir I 
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3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 
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STANDAR TATA KELOLA  

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center 

of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

 

II. TUJUAN  

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

1. Standar tata kelola diperlukan sebagai acuan dalam manajemen 

pengelolaan program studi secara efektif dan efisien sehingga  tercapai 

visi dan misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

     

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar tata kelola  

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar tata kelola  

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

tata kelola. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar tata kelola  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar tata 

kelola.  

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

tata kelola.  

 
3. Evaluasi 



Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar tata 

kelola  

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggungjawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai lingkupnya berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan standar tata kelola . 

 
5. Peningkatan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

tata kelola  

 
 

V. DEFINISI ISTILAH 

Pengelolaan perguruan tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, 

dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh 

pemerintah dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan 

pendidikan tinggi. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA KELOLA  

1. Direktur dan jajarannya menjalankan sistem pengelolaan fungsional dan 

operasional Poltekkes Kemenkes Aceh secara konsisten, efektif, dan 

efisien. Mencakup aspek: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), penempatan personil (staffing), pengarahan (leading) dan 

pengawasan (controlling) setiap tahun. 

2. Direktur dan jajarannya menyusun dokumen formal dan pedoman 

pengelolaan mencakup 11 aspek: 

a. Pendidikan 

b. Pengembangan 

c. Suasana akademik dan otonomi keilmuan 

d. Kemahasiswaan 

e. Penelitian 

f. Pengabdian kepada Masyarakat 

g. SDM 

h. Keuangan 

i. Sarana dan prasarana 

j. Sistem informasi 



k. Sistem penjaminan mutu 

l. Kerjasama 

3. Direktur dan jajarannya mengimplementasi kebijakan dan pedoman 

pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 

a. Pendidikan 

b. Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan 

c. Kemahasiswaan 

d. Penelitian 

e. PkM 

f. SDM 

g. Keuangan 

h. Sarana dan prasarana 

i. Sistem informasi 

j. Sistem penjaminan mutu 

k. Kerjasama. 

4. Direktur dan jajarannya menyusun dokumen formal dan mekanisme 

persetujuan atau penetapan rencana strategis mencakup 5 aspek yaitu: 

a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan. 

b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya  

c. Visi Misi Tujuan dan Sasaran Poltekkes Kemenkes Aceh. 

d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal 

e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR TATA KELOLA   
1. Meningkatkan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Poltekkes 

Kemenkes Aceh secara konsisten, efektif, dan efisien. mencakup aspek 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penempatan 

personil (staffing), pengarahan (leading) dan pengawasan (controlling). 

2. Menyusun dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup  aspek: 

pendidikan, pengembangan, suasana akademik dan otonomi keilmuan, 

kemahasiswaan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, SDM, 

keuangan, sarana dan prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan 

mutu dan kerjasama 

3. Mengimplementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan mencakup  

aspek: pendidikan, pengembangan suasana akademik dan otonomi 

keilmuan. kemahasiswaan, penelitian, PkM, SDM, keuangan, sarana dan 

prasarana, sistem informasi, sistem penjaminan mutu dan kerjasama. 

4. Menyusun dokumen formal dan mekanisme persetujuan atau penetapan  

rencana strategis mencakup 5 aspek: 

a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan. 

b. Mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya/ 



c. Mengacu kepada VMTS Poltekkes Kemenkes Aceh. 

d. Dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal 

e. Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR TATA KELOLA  

 

No Standar Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem 

Pengelolaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tersedia bukti pelaksanaan 
sistem pengelolaan fungsional 
dan operasional secara 
konsisten, efektif, dan efisien. 
mencakup aspek : 

a. Perencanaan (planning)  
b. Pengorganisasian 

(organizing) 
c. Penempatan personil 

(staffing) 
d. Pengarahan (leading)  
e. Pengawasan (controlling). 
 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia dokumen formal dan 
pedoman pengelolaan 
mencakup  aspek:  
a. Pendidikan 
b. Pengembangan, suasana 

akademik dan otonomi 
keilmuan 

c. Kemahasiswaan 
d. Penelitian 
e. Pengabmas  
f. SDM 
g. Keuangan 
h. Sarana dan prasarana 
i. Sistem informasi 
j. Sistem penjaminan mutu  
k. Kerjasama 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia bukti implementasi 
kebijakan dan pedoman 
pengelolaan mencakup  aspek:  
a. Pendidikan 
b. Pengembangan suasana 

akademik dan otonomi 
keilmuan 

c. Kemahasiswaan 
d. Penelitian 
e. Pengabmas 

% 100 100 100 100 100 



f. SDM 
g. Keuangan 
h. Sarana dan prasarana 
i. Sistem informasi 
j. Sistem penjaminan mutu 
k. Kerjasama. 

 

4. Menyusun dokumen formal dan 
mekanisme persetujuan atau 
penetapan  rencana strategis 
mencakup 5 aspek: 
a. Adanya keterlibatan 

pemangku kepentingan. 

b. Mengacu kepada capaian 

renstra periode sebelumnya 

c. Mengacu kepada VMTS 

Poltekkes Kemenkes Aceh. 

d. Dilakukannya analisis 

kondisi internal dan 

eksternal 

e. Disahkan oleh organ yang 

memiliki kewenangan. 

 

% 100 100 100 100 100 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 2020-2024 

3. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh   

4. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2019 

5. Laporan Lakip Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata kerja Poltekkes 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor  3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

4. SK Kepala Badan BPPSDMK tentang Penetapan Peringkat dan 

Klaterisasi Poltekkes Tahun 2020 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

6. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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standar 
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2 Sept 2021 

3. PERSETUJUAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Ketua Senat 
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4. PENETAPAN Iskandar Faisal, SKp, M.Kes Direktur 

 

 
 

30 Sept 

2021 

5. PENGENDALIAN Dwi Sudiarto, SST, M.Kes Kapus Mutu 

 

 
 

08 Okt 2021 



 

STANDAR SUASANA AKADEMIK 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 



 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL 

Standar suasana akademik disusun sebagai acuan peningkatan suasana 

akademik dikalangan civitas akademik Poltekkes Kemenkes Aceh baik di 

Direktorat, Jurusan, Program Studi dan Unit-Unit terkait. 

 
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar suasana akademik. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar suasana 

akademik. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar suasana akademik. 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar suasana akademik. 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

suasana akademik 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

suasana akademik. 

 

3. Evaluasi 



 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

suasana akademik 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar suasana akademik 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

suasana akademik 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan 

untuk membuat proses pembalajaran di Perguruan tinggi berjalan sesuai 

dengan visi misi dan tujuannya. 

2. Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang 

beranekaragam, majemuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah 

institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan 

obyektivitas. 

3. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika (dosen 

dan mahasiswa) dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung 

jawab melalui pelaksanaan Tridharma; 
4. Kebebasan mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat 

kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih 

ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan 

keterampilan atau psikomotorik yang dilakukan dalam laboratorium dan 

perpustakaan.  
5. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu 

cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, 

mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan 

kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya 

akademik. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK 

1. Direktur menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang 

komprehensif dan rinci mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 

2. Direktur menyelenggarakan suasana akademik yang kondusif agar 

terlaksana interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan 



 

pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ 

internasional.setiap tahun. 

3. Direktur menyelenggarakan suasana akademik yang kondusif yang dapat 

terlaksana program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh 

warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan 

dana yang memadai setiap tahun 

4. Kasubbag Akademik melakukan survei kepuasan dan umpan balik pada 

stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang 

sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sahih, 

andal, dan mudah digunakan serta hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti 

bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik 

setiap tahun. 

5. Kasubbag Akademik melakukan analisis dan perencanaan strategis 

pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif 

dan konsisten setiap tahun 

6. Ketua Program Studi menyelenggarakan program dan kegiatan di luar 

kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik 

pada program studi seperti: kuliah umum/studium generale, seminar 

ilmiah, bedah buku dilaksanakan secara rutin setiap tahun. 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 
1. Menetapkan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang 

komprehensif dan rinci mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan 

akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 

2. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif agar terlaksana interaksi 

akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian 

dan PkM baik pada skala lokal / nasional / internasional. 

3. Meningkatkan suasana akademik yang kondusif yang dapat terlaksana 

program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus 

yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang 

memadai. 

4. Melakukan survey kepuasan dan umpan balik pada stakeholders internal 

tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang 

disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah 

digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) 

ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan 

suasana akademik. 

5. Melakukan analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana 

akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. 

6. Menyelenggarakan program dan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran 

terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik pada program studi 

seperti: kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku 

dilaksanakan secara rutin setiap tahun. 

 



 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SUASANA AKADEMIK 
 

No
. 

Standar Sasaran / Indikator Capaian Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Standar Suasana 

Akademik 

1. Tersedia dokumen formal 
kebijakan suasana akademik 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti pelaksanaan 
suasana akademik yang 
kondusif dalam interaksi 
akademik antar sivitas 
akademika pada kegiatan 
pendidikan, penelitian dan PkM 
baik pada skala lokal / nasional 
/ internasional. 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia bukti pelaksanaan 
suasana akademik yang 
kondusif agar  terlaksana 
program/kegiatan non akademik 
yang melibatkan seluruh warga 
kampus yang didukung oleh 
ketersediaan sarana, 
prasarana, dan dana yang 
memadai. 

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia laporan survey 
kepuasan dan umpan balik dari 
stakeholders internal tentang 
terbangunnya suasana 
akademik yang sehat dan 
kondusif, serta dilakukan setiap 
tahun yang hasilnya (umpan 
balik) ditindaklanjuti 
bersesuaian dengan rencana 
strategis pengembangan 
suasana akademik. 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia bukti analisis dan 
perencanaan strategis 
pengembangan suasana 
akademik dan implementasinya 
secara efektif dan konsisten. 

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia laporan program dan 
kegiatan di luar kegiatan 
pembelajaran terstruktur untuk 
meningkatkan suasana 
akademik pada program studi 
seperti: kuliah umum/studium 
generale, seminar ilmiah, bedah 
buku yang dilaksanakan secara 
rutin setiap tahun. 

 

% 100 100 100 100 100 

 

 

 



 

IX. DOKUMEN TERKAIT 
1. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 

2. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
 

X. REFERENSI 
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 

di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan 

adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan 

transkultural dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 

managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 

kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 

menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 



 

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang 

berakhlaqul karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 
III. RASIONAL 

Standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat (pengabmas) sebagai acuan dalam mengatur dan 

membakukan pelaksanaan integrasi hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam pembelajaran pada program studi di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar pengintegrasian hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar pengintegrasian  

hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 

 



 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi 

standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan 

Kepala Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam 

peningkatan standar pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Penelitian merupakan proses kegiatan dalam mencari kebenaran 

terhadap suatu fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis. 

2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Tri 

Darma Perguruan Tinggi, disamping dharma Pendidikan dan 

pengajaran serta dharma penelitian. 

 
 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun 

kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan hasil penelitian dan 

Pengbdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran. 

2. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

menyelenggarakan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran setiap 

tahun. 



 

3. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan 

monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat terhadap pembelajaran setiap tahun. 

4. Peneliti mengintegrasikan hasil penelitian terhadap mata kuliah setiap 

tahun. 

5. Pelaksana pengabmas mengintegrasikan hasil pengabmas terhadap 

pengayaan pembelajaran setiap tahun 

 

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pengintegrasian hasil penelitian 

dan pengabmas ke dalam pembelajaran. 

2. Meningkatkan pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan 

kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan 

pengabmas ke dalam pembelajaran setiap tahun. 

3. Melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan 

pengabmas terhadap pembelajaran setiap tahun. 

4. Meningkatkan integrasikan hasil penelitian terhadap mata kuliah setiap 

tahun. 

5. Meningkatkan integrasi hasil pengabmas terhadap pengayaan 

pembelajaran setiap tahun 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGINTEGRASIAN HASIL 

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

No 
 

Standar   Indikator Capaian Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Penginteg
rasian 
Hasil 
Penelitian 
dan PKM 

1. Tersedianya kebijakan dan 
pedoman integrasi hasil penelitian 
dan PKM dalam pembelajaran. 

 

 
 

% 
100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti pelaksanaan, 
evaluasi, pengendalian dan 
peningkatan kualitas secara 
berkelanjutan integrasi hasil 
penelitian dan PKM ke dalam 
pembelajaran 

 

 
 
 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia laporan monitoring dan 
evaluasi integrasi hasil penelitian 
dan PKM terhadap pembelajaran 
serta bukti tindak lanjut. 
 

 
 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia bukti integrasi hasil 
penelitian pada mata kuliah 
 

 
% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia bukti integrasi hasil 
pengabmas pada pembelajaran 

 

 
% 100 100 100 100 100 

 



 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

5. Rencana Induk Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh. 

6. Rencana Strategis Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

7. Rencana Strategis Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

8. Pedoman Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

9. Pedoman Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

10. Roadmap Penelitian Poltekkes Kemenkes Aceh 

11. Roadmap Pengabmas Poltekkes Kemenkes Aceh 

12. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes . 

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PENYUSUNAN VISI 
Sebagai pedoman bagi pengelola baik tingkat direktorat/jurusan/program 

studi dalam menyusun Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar penyusunan 

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.  

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar penyusunan Visi, 

Misi, Tujuan dan Strategi  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi,  
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3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  

 
V.  DEFINISI ISTILAH 

1. Visi adalah pernyataan tetang cita-cita atau impian institusi atau unit 

kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi 

harus   menggambarkan kekhasan atau keunggulan keilmuan (scientific 

vision) yang ingin diwujudkan. 

2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh seluruh 

unit kerja dalam usahanya untuk mewujudkan Visi yang mencakup 

pelaksanaan tridharma institusi. 

3. Pemangku kepentingan internal adalah dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan 

4. Pemangku Kepentingan eksternal lulusan, pengguna lulusan dan 

pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah 

5. Instrumen adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur pemahaman 

tertentu (Visi dan Misi). 

 
VI.  PERNYATAAN ISI STANDAR PENYUSUNAN VMTS 

1. Direktur/Ketua Jurusan menyelenggarakan rapat koordinasi 

pembentukan tim penyusun Visi Misi yang terdiri dari pengelola tingkat  

direktorat/jurusan/program studi, tim dosen, tenaga kependidikan dan 

civitas akademik  

2. Direktur menetapkan SK tim penyusun Visi Misi maksimal 1 minggu 

setelah pengusulan 
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3. Ketua Tim Penyusun Visi Misi mengadakan rapat koordinasi dengan 

seluruh anggota tim untuk menyusun rencana kerja antara lain: workshop 

penyusunan, penetapan Visi, sosialisasi dan evaluasi pemahaman Visi. 

4. Ketua Tim Penyusun Visi Misi menyelenggarakan workshop Visi Misi 

dan menetapkan Visi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan 

internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal 

(lulusan, pengguna lulusan dan pakar / mitra / organisasi profesi / 

pemerintah)  

5. Direktur menetapkan SK Visi Misi Direktorat yang memanyungi Visi 

keilmuan  terkait keunikan program studi serta disetujui oleh senat. 

6. Direktur/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melaksanakan 

sosialisasi Visi Misi yang telah ditetapkan kepada semua pemangku 

kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan 

eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi melalui 

media cetak, media elektronik dan online secara berkelanjutan pada 

kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik. 

7. Direktur/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi melaksanakan evaluasi 

pemahaman Visi Misi kepada semua pemangku kepentingan internal 

(dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, 

pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi dengan menggunakan 

instrumen yang telah ditetapkan baik secara manual maupun online 

secara periodik setiap 6 bulan sekali.  

8. Direktur/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi menyusun rencana 

tindak lanjut hasil evaluasi pemahaman Visi  

9. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki: 

a. Rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka 

menengah, dan jangka pendek 

b. Indikator kinerja 

c. Target yang berorientasi pada daya saing internasional 

d. Bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 

10. Direktur menjamin Poltekkes Kemenkes Aceh melakukan pemantauan 

dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran sesuai dengan rencana 

operasional Direktorat dan ditindaklanjuti secara periodik. 

  

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENYUSUNAN VMTS 
1. Menyelenggarakan rapat koordinasi pembentukan tim penyusun Visi Misi 

yang terdiri dari pengelola tingkat  direktorat/jurusan/program studi, tim 

dosen, tenaga kependidikan dan civitas akademik  

2. Menetapkan SK tim penyusun Visi Misi maksimal 1 minggu setelah 

pengusulan Visi Misi. 
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3. Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh anggota tim untuk 

menyusun rencana kerja antara lain: workshop penyusunan, penetapan 

Visi, sosialisasi dan evaluasi pemahaman Visi Misi. 

4. Menyelenggarakan workshop Visi Misi dan menetapkan Visi Misi dengan 

melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa 

dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan 

pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)  

5. Menetapkan SK Visi Misi Direktorat yang memanyungi Visi Misi keilmuan  

terkait keunikan program studi serta didukung data  konsistensi 

implementasinya dan disetujui oleh senat. 

6. Melaksanakan sosialisasi Visi Misi yang telah ditetapkan kepada semua 

pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga 

kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan 

pakar/mitra/organisasi melalui media cetak, media elektronik dan online 

secara berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan akademik dan non 

akademik. 

7. Melaksanakan evaluasi pemahaman Visi Misi kepada semua pemangku 

kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan 

eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi dengan 

menggunakan instrumen yang telah ditetapkan baik secara manual 

maupun online secara periodik setiap 6 bulan sekali.  

8. Menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi pemahaman Visi Misi. 

9. Menjamin memiliki dokumen rencana pengembangan mencakup: jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, memiliki Indikator 

kinerja, memiliki target yang berorientasi pada daya saing internasional 

serta pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 

10. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran 

sesuai dengan rencana operasional Direktorat dan ditindaklanjuti secara 

periodik. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENYUSUNAN VMTS 
 

 
No 

 
Standar 

 
Indikator capaian 

 
Satuan 

 

Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Penyusu
nan 
VMTS  

1. Tersedia bukti 

pelaksanaan rapat 

koordinasi pembentukan 

tim penyusun Visi Misi 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia SK tim penyusun 

Visi Misi 

% 100 100 100 100 100 
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3. Tersedia bukti 

pelaksanaan rapat 

koordinasi dengan 

seluruh anggota tim  

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia bukti 

pelaksanaan workshop 

Visi Misi dengan 

melibatkan semua 

pemangku kepentingan 

internal (dosen, 

mahasiswa dan tenaga 

kependidikan) dan 

eksternal (lulusan, 

pengguna lulusan dan 

pakar/mitra/organisasi 

profesi/pemerintah)  

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia SK Visi Misi 

Direktorat yang 

memanyungi Visi Misi 

keilmuan  terkait 

keunikan program studi. 

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia bukti  sosialisasi 
Visi Misi yang telah 
ditetapkan kepada semua 
pemangku kepentingan 
internal dan eksternal. 
 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia bukti 

pelaksanaan evaluasi 

pemahaman Visi Misi 

kepada semua 

pemangku kepentingan 

internal dan eksternal 

dengan menggunakan 

instrumen yang telah 

ditetapkan baik secara 

manual maupun online 

secara periodik setiap 6 

bulan sekali.  

 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia rencana tindak 

lanjut hasil evaluasi 

% 100 100 100 100 100 
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pemahaman Visi Misi 

 

9. Tersedia dokumen 

rencana pengembangan 

:jangka panjang, jangka 

menengah, dan jangka 

pendek, memiliki 

Indikator kinerja, memiliki 

target yang berorientasi 

pada daya saing 

internasional serta 

pelaksanaan 

pengembangan yang 

konsisten. 

 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia Laporan 

evaluasi pencapaian 

sasaran rencana 

operasional Direktorat 

dan ditindaklanjuti setiap 

tahun 

% 100 100 100 100 100 

 
IX. DOKUMEN TERKAIT  

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes  

5. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 
 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 

dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 

segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN POLTEKKES KEMENKES ACEH  

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 

sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan 

dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas 

serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 

dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  



3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui 
dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang berakhlaqul 
karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

 
 

III.  RASIONAL 
Standar layanan mahasiswa sebagai acuan atau pedoman dalam pemberian 

pelayanan mahasiswa sesuai dengan prosedur dan harapan institusi sehingga 

proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan standar layanan 

mahasiswa ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau 

rambu-rambu kepada pimpinan, kaprodi, dan dosen selaku pemberi pelayanan 

mahasiswa sebagai capaian perguruan tinggi. layanan minat dan bakat, layanan 

kesehatan, layanan penyuluhan karier dan layanan pengembangan kewirausahaan 

mahasiswa diperlukan agar seseorang bisa mengembangkan kemampan yang 

ada pada dirinya dan dapat bekerja di bidang yang diminati sesuai dengan 

kemampuan serta bakat dan minat yang dimilikinya sehingga mereka bisa 

mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal. Standar 

ini berkaitan dengan hak yang diberikan  kepada mahasiswa  untuk  mendapatkan 

layanan  minat  dan bakat,  sehingga mahasiswa  dapat tumbuh  dan  

berkembang  ke  arah  yang  tepat  sesuai dengan apa yang diinginkannya, serta   

memungkinkan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu. 
 

 
IV.   PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB  

Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan surat 

tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab merumuskan 

standar layanan kemahasiswaan. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar layanan 

kemahasiswaan. 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

layanan kemahasiswaan. 



d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar layanan kemahasiswaan.  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar layanan 

kemahasiswaan 

 

2. Pelaksanaan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan 

 

3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar layanan kemahasiswaan 

 

4. Pengendalian 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan korektif) sesuai 

hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan kemahasiswaan. 

 

5. Peningkatan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab dalam peningkatan standar layanan kemahasiswaan. 

 

V. DEFINISI ISTILAH 
1. Layanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain atau dengan mesin secara fisik dan 

menyediakan kepuasan pelanggan 

2. Mahasiswa adalah orang yang menuntut ilmu atau belajar di perguruan tinggi, baik 

di universitas, institusi ataupun akademi. 

3. Layanan bimbingan konseling merupakan memberikan bantuan secara 

professional berupa mendengarkan cerita tentang masalah sekaligus memberikan 

respon/tanggapan yang tepat atas apa yang diceritakan. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANANAN KEMAHASISWAAN 

1. Direktur menyediakan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 

a. Pembinaan dan pengembangan minat dan bakat 

b. Peningkatan kesejahteraan 

c. Penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan 

2. Direktur menyediakan akses dan mengembangkan mutu layanan bidang 

penalaran, minat bakat, kesehatan, beasiswa, bimbingan dan konseling, serta 

asrama pada Poltekkes Kemenkes Aceh, dengan memenuhi aspek berikut: 

a. Adanya pelaksanaan 

b. Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 



c. Terdapat umpan balik 

d. Dilakukan tindak lanjut. 

3. Ketua program studi menetapkan dosen pembimbing akademik yang 

membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik dan menyusun program 

pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh setiap tahun 

4. Ketua Program Studi memberi dan menyediakan layanan bimbingan konseling 

kepada mahasiswa pada prodi setiap tahun.  

5. Ketua Program Studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi 

dan mahasiswa gakin untuk mendapatkan layanan beasiswa setiap tahun. 

6. Direktur memberikan fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa setiap tahun. 

7. Ketua Program Studi memberikan dan menyediakan layanan minat dan bakat 

kepada seluruh mahasiswa di prodi setiap tahun. 

8. Ketua Program Studi melakukan pembinaan sikap disiplin, tata karma dan sopan 

santun kepada calon mahasiswa baru di prodi setiap tahun 

9. Ketua Program Studi menetapkan dan mengatur peraturan pelanggaran dan 

skorsing terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran setiap tahun 

10. Direktur menyediakan tempat kesekretariatan untuk layanan bimbingan konseling 

11. Direktur menyediakan anggaran untuk layanan bimbingan konseling di  prodi 

setiap tahun. 

 

VII. STRATEGI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 

1. Meningkatkan layanan kemahasiswaan dalam bentuk pembinaan dan 

pengembangan minat dan bakat, peningkatan kesejahteraan dan penyuluhan karir 

dan bimbingan kewirausahaan. 

2. Meningkatkan akses dan mutu layanan bidang penalaran, minat bakat, kesehatan, 

beasiswa, bimbingan dan konseling, serta asrama pada Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 

3. Menetapkan dosen pembimbing akademik yang membimbing mahasiswa dalam 

kegiatan akademik dan menyusun program pembelajaran sesuai dengan mata 

kuliah yang ditempuh  

4. Meningkatkan layanan bimbingan konseling kepada mahasiswa pada prodi.  

5. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa gakin 

untuk mendapatkan layanan beasiswa. 

6. Meningkatkan fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa. 

7. Memberikan dan menyediakan layanan minat dan bakat kepada seluruh 

mahasiswa di prodi. 

8. Melakukan pembinaan sikap disiplin, tata karma dan sopan santun kepada calon 

mahasiswa baru di prodi  

9. Menetapkan peraturan pelanggaran dan skorsing terhadap mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran. 



10. Menyediakan tempat kesekretariatan untuk layanan bimbingan konseling 

11. Menyediakan anggaran untuk layanan bimbingan konseling di prodi 

 

 

VIII. INDIKATOR STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN 
 

No Standar Indikator Capaian Satuan Tahun Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Layanan 
Kemahasiswa
an 

1. Tersedia bukti  layanan 

kemahasiswaan dalam 

bentuk pembinaan dan 

pengembangan minat dan 

bakat, peningkatan 

kesejahteraan dan 

penyuluhan karir dan 

bimbingan kewirausahaan. 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti akses dan 

mutu layanan bidang 

penalaran, minat bakat, 

kesehatan, beasiswa, 

bimbingan dan konseling, 

serta asrama. 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia SK dosen 

pembimbing akademik  

 

% 100 100 100 100 100 

4. Tersedia bukti layanan 

bimbingan konseling 

mahasiswa pada prodi.  

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia bukti pemberian 

beasiswa kepada 

mahasiswa berprestasi 

dan mahasiswa gakin  

 

% 100 100 100 100 100 

6. Tersedia fasilitas layanan 

kesehatan bagi mahasiswa. 

 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia dokumen layanan 
minat dan bakat kepada 
seluruh mahasiswa di prodi 
 

% 100 100 100 100 100 

8. Tersedia dokumen 

pembinaan sikap disiplin, 

% 100 100 100 100 100 



tata karma dan sopan 

santun kepada calon 

mahasiswa baru di prodi  

 

9. Tersedia dokumen 

peraturan pelanggaran 

dan skorsing terhadap 

mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran. 

 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia tempat 

kesekretariatan untuk 

layanan bimbingan 

konseling 

 

% 100 100 100 100 100 

11. Menyediakan anggaran 

untuk layanan bimbingan 

konseling di prodi 

 

% 100 100 100 100 100 

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 
a. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

b. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

c. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

d. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh  

e. Panduan Kegiatan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Aceh 

f. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

g. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 

h. Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 
 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem Penjaminan Mutu 

Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

5.  Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR ALUMNI 
 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia Tahun 2025. 
 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan 
di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil 
dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 
segala aktivitas civitas akademik 

 
II. Tujuan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan 
sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 
kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 
memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 
meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 
memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan 
profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawabl dan adil pada pendidikan 
vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 
menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 
Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang 
diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang berakhlaqul 
karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 
bermasyarakat. 



 

 

 
 

III. RASIONAL 
Standar alumni dan pelacakan merupakan tolak ukur keberhasilan alumni 

dalam menjalankan peran mereka di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau 

di bidang pekerjaan yang di jalani secara professional sesuai minat dan 

kemampuan. alasan yang mendasari pentingnya alumni bagi Poltekkes 

Kemenkes Acehdiantaranya adalah; alumni dapat berperan dalam 

memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan Poltekkes Kemenkes 

Aceh, alumni dapat menjadi relasi penting dalam memperluas jaringan, alumni 

dapat menjadi sumber informasi dunia kerja dan dunia kerja usaha lulusan. 

Tandar pengelolaan alumni di perlukan sebagai pedoman dalam pengelolaan 

alumni. Bentuk pengelolaan alumni  dapat berupa pendataan alumni, 

pengembangan SDM, komunikasi yang intensif dan penguatan sistim 

pengelolaan 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan surat 

tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar alumni. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar alumni 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar 

alumni  

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar alumni  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar alumni  

 

2. Pelaksanaan 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar  alumni. 

 

3. Evaluasi 

Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar alumni  

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian 

(tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar alumni  

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan  standar alumni  

 

 

V. DEFINISI ISTILAH 
1. Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan 

kuliah di program studi yag ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes 

Aceh. 



 

 

2. Standar pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang 

pengelolaan alumni 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR ALUMNI 

1. Direktur menetapkan kepala urusan alumni Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Direktur merencanakan anggaran pengelolaan alumni setiap tahun. 

3. Kepala urusan kemahasiswaan melakukan perekaman data alumni setiap 

tahun. 

4. Kepala urusan alumni menyediakan akses penyampaian informasi terkait 

perkembangan Poltekkes Kemenkes Aceh kepada Alumni setiap tahun 

5. Kepala urusan alumni melakukan Tracer Studi dan menindaklanjuti setiap 

tahun 

6. Kaprodi membentuk dan menghimbau alumni bergabung dalam wa-

dah/ikatan alumni Prodi. 

 

VII. STRATEGI STANDAR ALUMNI 

1. Menetapkan kepala urusan alumni Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Merencanakan anggaran pengelolaan alumni setiap tahun. 

3. Melakukan perekaman data alumni setiap tahun. 

4. Menyampaikan informasi terkait perkembangan Poltekkes Kemenkes 

Aceh kepada Alumni setiap tahun 

5. Melakukan Tracer Studi dan menindaklanjuti setiap tahun 

6. Membentuk dan menghimbau alumni bergabung dalam wadah/ikatan 

alumni Prodi. 

 

VIII. INDIKATOR KINERJA STANDAR ALUMNI 
 

N
o 

Indikator  Satuan 

Periode penerapan 
 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

1 

Tersedia SK Kepala Uru-
san Alumni Poltekkes Ke-
menkes Aceh 
 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Tersedianya Perencanaan 
Anggaran Pengelolaan 
Alumni 
 

% 100% 

 

100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

3 
Tersedia Rekaman Data 
Alumni  
 

% 
100% 100% 100% 100% 100% 

 
4 

Tersedia Akses Penyam-
paian Informasi ke Alumni 

     % 100% 100% 100% 100% 100% 

 
5 

Tersedia Laporan Tracer 
Study 

     % 100% 100% 100% 100% 100% 

 
6. 

Tersedia Wadah/Ikatan 
Alumni 

     % 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

2. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

3. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

4. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh  

5. Laporan Alumni Program Studi di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh 

6. Pedoman Tracer Study Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
X. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

4. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes 

5.  Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 
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STANDAR  KEMAHASISWAAN 

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia Tahun 

2025. 

 
b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil dan unggul 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, 

transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS 

yang memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan 

profesi kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi 

yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam segala 

aktivitas civitas akademik 

 
II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan lulusan sebagai 

tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen kebencanaan dan atau 

kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 

perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era 

globalisasi yang meliputi: 

1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, terampil dan 

unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, akuntabel, 

transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal 

diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang berakhlaqul 

karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan bermasyarakat. 



 

 
III. RASIONAL 

Standar  penerimaan mahasiswa baru  Poltekkes Kemenkes Aceh berlangsung se-

tiap awal tahun akademik dengan dasar petunjuk teknis penerimaan mahasiswa baru Pol-

tekkes Kemenkes Aceh, yang menyatakan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan 

melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru dan penelusuran minat, bakat dan/atau 

kemampuan  lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Standar 

ini di lakukan untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu sehingga men-

dukung perwujudan   visi   dan keterlaksanaan misi Poltekkes Kemenkes Aceh dengan 

baik, maka Poltekkes Kemenkes Aceh memandang perlu untuk menyusun dan menetap-

kan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai pedoman penyusunan, pelaksanaan, 

evaluasi dan pengembangan berkelanjutan sistem penerimaan mahasiswa baru di ling-

kungan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

 

 
IV. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB  
 

1. Penetapan 
a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan surat 

tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab merumuskan 

standar kemahasiswaan. 

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar kemahasiswaan 

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada standar kema-

hasiswaan 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar kemahasiswaan 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar kemaha-

siswaan 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur III, dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar kemahasiswaan 

 

3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu 

bertanggung jawab dalam evaluasi standar kemahasiswaan 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan pengendalian (tindakan 

korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan. 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala Pusat 

Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar kemahasiswaan. 

 
V. DEFINISI ISTILAH 

1. Standar Penerimaan mahasiswa baru merupakan kriteria minimal dalam 

melakukan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan yang telah 

di tetapkan oleh Juknis yang di keluarkan dari PPSDMK. 



 

2. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru) adalah salah satu sistem 

seleksi nasional terhadap mahasiswa baru yang ditetapkan oleh Pusat Pendidi-

kan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDMK) Badan PPSDM 

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.  

3. Sipensimaru (Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru)) adalah salah satu sistem 

seleksi Sistem seleksi mahasiwa baru Poltekkes di mulai dengan pendaftaran 

peserta uji tulis, pendaftaran Keluarga Miskin (Gakin), Daerah tertinggal  Per-

batasan dan Kepulauan (DTPK), lintas Provinsi diatur dan ditetapkan oleh pani-

tia Poltekkes. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan seleksi uji 

tulis yang dilaksanakan oleh panitia Poltekkes Kemenkes Aceh terhadap  lu-

lusan  SMA/SMK/MA/setara. 

 
VI. PERNYATAAN ISI STANDAR KEMAHASISWAAN 

 

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan jumlah alokasi maksimal calon 

mahasiswa untuk setiap prodi dengan memperhatikan rasio dosen terhadap to-

tal mahasiswa maksimal 1 : 30 setiap tahunnya 

2. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan panitia penerimaan maha-

siswa baru terdiri dari staf direktorat dan unsur jurusan setiap tahunnya 

3. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan petunjuk teknis dan skema 

tahapan penerimaan mahasiswa baru yang mengatur mekanisme seleksi 

sesuai dengan petunjuk teknis penerimaan mahasiswa baru PPSDMK setiap 

tahunnya 

4. Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh menetapkan kelulusan hasil uji tulis, uji 

kesehatan, dan uji portofolio melalui rapat penentuan akhir yang melibatkan 

panitia local (Poltekkes Kemenkes Aceh) dan panitia nasional setiap tahunnya.  

5. Tim panitia local menyusun laporan penyelenggaraan sipensimaru Poltekkes 

Kemenkes Aceh setiap tahunnya.  

6. Wadir III melakukan evaluasi penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. 

7. Wakil Direktur III membentuk organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 

Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Lembaga Dakwah Kampus 

(LDK) setiap tahun. 

8. Ketua Jurusan membentuk organisasi Himpunan Mahasiswa Program Study 

(HMPS) yang memiliki aturan dasar dan aturan rumah tangga  setiap tahun. 

 
VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN  

1. Menetapkan jumlah alokasi maksimal calon mahasiswa untuk setiap prodi 

dengan memperhatikan rasio dosen terhadap total mahasiswa maksimal 1 : 30 

setiap tahunnya 

2. Menetapkan panitia penerimaan mahasiswa baru terdiri dari staf Direktorat dan 

unsur Jurusan setiap tahunnya 

3. Menetapkan petunjuk teknis dan skema tahapan penerimaan mahasiswa baru 

yang mengatur mekanisme seleksi sesuai dengan petunjuk teknis penerimaan 

mahasiswa baru PPSDMK setiap tahunnya 

4. Menetapkan kelulusan hasil uji tulis, uji kesehatan, dan uji portofolio melalui 

rapat penentuan akhir yang melibatkan panitia local (Poltekkes Kemenkes 

Aceh)  dan panitia nasional setiap tahunnya.  

5. Menyusun laporan penyelenggaraan sipensimaru Poltekkes Kemenkes Aceh 

setiap tahunnya.  



 

6. Melakukan evaluasi penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya. 

7. Membentuk organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Permusya-

waratan Mahasiswa (MPM) dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) setiap tahun. 

8. Membentuk organisasi Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) yang 

memiliki aturan dasar dan aturan rumah tangga  setiap tahun. 

 
 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KEMAHASISWAAN 

 

 

IX. DOKUMEN TERKAIT 
1. Panduan penerimaan mahasiswa baru PPSDMK 
2. Panduan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh. 
3. SK daya Tampung Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahunnya. 
4. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Poltekkes Kemenkes Aceh 
5. Renstra Poltekkes Kemenkes Aceh 
6. Renop Poltekkes Kemenkes Aceh 

 

 

 

 

Sasaran indikat or capaian Satuan Periode penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Rasio Calon Mahasiswa Baru 

dengan Daya Tampung pada Pro-
gram Studi. 
 

Rasio 
 

1:5 
 

1:5 1:5 1:5 1:6 
 

1:6 
 

2. Persentase mahasiswa asing baru  
terhadap total mahasiswa baru pada 
program studi 
 

% 1 1 1 1 1 1 

3.   Rasio total mahasiswa baru 
terhadap total mahasiswa pada 
program studi. 
 

rasio 
 

1:4 
 

1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 

4.   Masa tunggu lulusan semakin 
singkat untuk mendapatkan 
pekerjaan 
 

Bulan 
 

6 6 6 6 6 6 

5.  Tersedianya laporan pelaksanaan 
Sipensimaru oleh Poltekkes 
Kemenkes Aceh 

 

Kegiatan 1 1 1 1 1 1 

6.  Tersedia Laporan Monev Penerimaan 
Mahasiswa Baru 
 

% 100 100 100 100 100 100 

7.  Tersedianya laporan upaya pening-
katan animo calon mahasiswa oleh 
Poltekkes Kemenkes Aceh 
 

Kegiatan 21 21 21 21 21 21 

8. Tersedianya sekretariat BEM bagi 
mahasiswa  

Tersedia Ters
edia 

Ters
edia 

Ters
edia 

Ters
edia 

Ters
edia 

Ters
edia 



 

X. REFERENSI 
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2. Undang-Undang   No.   12   Tahun   2012   tentang Pendidikan Tinggi. 
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi  

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.  44 Tahun 2015   tentang   
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  No.   62   Tahun 2016 ten-
tang   Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

6. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 

7. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tantang 

Standar Nasional Pendidikan. 

8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat  Jendral  Pendidikan   Tinggi  

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu   

Pendidikan Tinggi Tahun 2014. 

9. Statuta Poltekkes Kemenkes Aceh  

10. Peraturan Akademik Poltekkes Kemenkes Aceh 
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STANDAR MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR MANAJEMEN SDM 
Sebagai acuan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh dalam melaksanakan 

pengelolaan dosen serta meningkatkan mutu pendidikan. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar manajemen SDM  

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar manajemen 

SDM  

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar manajemen SDM  

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar manajemen SDM  

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

manajemen SDM  

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

manajemen SDM  
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3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

manajemen SDM  

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar manajemen SDM  

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

manajemen SDM.  

 
V.  DEFINISI ISTILAH 

1. Manajemen Dosen merupakan pengelolaan dosen mencakup 

perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan penempatan, pengembangan 

karir, evaluasi kinerja dosen, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi 

manajemen dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan. 

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

3. Tugas Belajar adalah pemberian izin oleh Menteri Kesehatan kepada 

PNS yang terpilih melalui seleksi untuk melanjutkan pendidikan formal ke 

jenjang yang lebih tinggi di dalam atau luar negeri, bukan dengan biaya 

sendiri dan meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari sebagai PNS.  

4. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh Pembina Kepegawaian (Kepala 

Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan) kepada PNS untuk 

melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan 

sendiri, dengan biaya sendiri yang diselenggarakan di luar jam kerja, di 

dalam negeri dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari sebagai 

PNS.  

 
VI.  PERNYATAAN ISI STANDAR MANAJEMEN SDM 

A. Perencanaan kebutuhan 

1. Kasubbag ADUM menyusun perencanaan kebutuhan dosen 

berdasarkan pada analisis kebutuhan dosen yang dilakukan melalui: 
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a. Analisis jabatan yang dilakukan untuk menghasilkan informasi 
jabatan dalam bentuk uraian jabatan dan peta jabatan.  

b. Identifikasi persediaan dan analisis kebutuhan 

c. Keseimbangan persediaan dan kebutuhan. 

 

B. Rekrutmen dan penempatan 

1. Kasubbag ADUM melakukan rekrutmen dan penempatan dosen 

melalui: 

a. Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan akademik 

dosen. 

b. Formasi calon pegawai negeri sipil. 

c. Mutasi/perpindahan/pengalihan dari jabatan lain ke dalam jabatan 

akademik dosen 

d. Pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil. 

 
C. Pengembangan karir 

1. Kasubbag ADUM melakukan pengembangan karir dosen meliputi:  
a. Pola karir,  

b. Assessment dosen untuk menentukan jenis pendidikan dan 

pelatihan yang dibutuhkan 

c. Tugas belajar dan izin belajar dalam rangka peningkatan kapasitas 

dan profesionalisme dosen. 

d. Pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan 

manajerial dosen sebagai pendidik professional.  

e. Magang  

 
D. Evaluasi kinerja 

1. Direktur dan tim melakukan evaluasi kinerja dosen sebagai tenaga 

pendidik terhadap komponen: kehadiran, kewajiban, uraian tugas 

pokok, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan komponen kinerja 

lain yang ditetapkan internal Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahun. 

 
E. Pembiayaan 

1. Direktur melaksanakan pembiayaan operasional untuk dana 

operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 

termasuk gaji dan upah sebagai berikut: 

a. Penggunaan dana untuk pendidikan 50 – 65% 

b. Penggunaan dana untuk penelitian 5 – 10% 

c. Penggunaan dana untuk pengabdian masyarakat 3 – 5% 

d. Investasi antara 20 – 30% 

e. Pengembangan SDM 10 – 20%. 
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2. Direktur melaksanakan pembiayaan dosen yang mendapatkan tugas 

tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
F. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Dosen  

1. Direktur dan Tim melakukan monitoring dan evaluasi manajemen 

dosen di lingkungan Poltekkes Kemenkes Aceh dengan memantau, 

menganalisis, memperoleh umpan balik dan melakukan revisi 

penyelenggaraan pengadaan dan pengembangan dosen secara 

komprehensif setiap tahun. 

 

VII. STRATEGI  PELAKSANAAN STANDAR MANAJEMEN SDM 
A. Perencanaan kebutuhan 

Menyusun perencanaan kebutuhan dosen berdasarkan pada analisis 

kebutuhan dosen setiap tahun. dilakukan melalui analisis jabatan,  

identifikasi persediaan dan analisis kebutuhan dan keseimbangan 

persediaan dan kebutuhan dosen. 

 

B. Rekrutmen dan penempatan 

Melakukan rekrutmen dan penempatan dosen melalui: pengangkatan 

pegawai negeri sipil ke dalam jabatan akademik dosen, formasi calon 

pegawai negeri sipil, mutasi/perpindahan/pengalihan dari jabatan lain ke 

dalam jabatan akademik dosen dan pengangkatan dosen tetap non 

pegawai negeri sipil. 

 
C. Pengembangan karir 

Meningkatkan pengembangan karir dosen meliputi: pola karir, 

assessment dosen, tugas belajar dan izin belajar, pelatihan dan magang  

 
D. Evaluasi kinerja 

Melakukan evaluasi kinerja dosen sebagai tenaga pendidik terhadap 

komponen: kehadiran, kewajiban, uraian tugas pokok, pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi dan komponen kinerja lain yang ditetapkan 

internal Poltekkes Kemenkes Aceh setiap tahun 

 
E. Pembiayaan 

Melaksanakan pembiayaan operasional untuk dana operasional 

pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat termasuk gaji dan 

upah serta pembiayaan dosen. 
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F. Monitoring dan Evaluasi Manajemen Dosen  

Melakukan monitoring dan evaluasi manajemen dosen di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Aceh dengan memantau, menganalisis, 

memperoleh umpan balik dan melakukan revisi penyelenggaraan 

pengadaan dan pengembangan dosen secara komprehensif setiap 

tahun. 

 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR MANAJEMEN SDM 
 

 
No 

 
Standar 

 
Indikator capaian 

 
Satuan 

 

Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Manaje
men 
SDM 

1. Tersedia dokumen 

perencanaan kebutuhan 

dosen berdasarkan analisis 

kebutuhan dosen 

 

% 100 100 100 100 100 

2. Tersedia bukti rekrutmen 

dan penempatan dosen 

melalui: 

a. Pengangkatan pegawai 

negeri sipil ke dalam 

jabatan akademik dosen. 

b. Formasi calon pegawai 

negeri sipil. 

c. Mutasi/perpindahan/peng

alihan dari jabatan lain ke 

dalam jabatan akademik 

dosen 

d. Pengangkatan dosen 

tetap non pegawai negeri 

sipil. 

 

% 100 100 100 100 100 

3. Tersedia bukti 

pengembangan karir dosen 

meliputi:  

a. Pola karir 

b. Assessment dosen  

c. Tugas belajar dan izin 

belajar  

d. Pelatihan  

e. Magang  

 

% 100 100 100 100 100 
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4. Tersedia laporan evaluasi 

kinerja dosen sebagai 

mencakup : kehadiran, 

kewajiban, uraian tugas 

pokok, pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi 

dan komponen kinerja lain 

yang ditetapkan internal 

Poltekkes Kemenkes Aceh 

setiap tahun 

 

% 100 100 100 100 100 

5. Tersedia bukti 

pembiayaan operasional 

untuk pendidikan, 

penelitian, pengabdian 

pada masyarakat 

termasuk gaji dan upah 

sebagai berikut: 

a. Penggunaan dana 

untuk pendidikan  

b. Penggunaan dana 

untuk penelitian  

c. Penggunaan dana 

untuk pengabdian 

masyarakat  

d. Investasi antara  

e. Pengembangan SDM  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

% 
 
 

% 
 
 

% 
 
 

% 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 

50-
65% 
 
5-
10% 
 
 
3-5% 
 
 
20-
30% 
 
10-
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

50-
65% 
 
5-
10% 
 
 
3-5% 
 
 
20-
30% 
 
10-
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

50-
65% 
 
5-
10% 
 
 
3-5% 
 
 
20-
30% 
 
10-
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

50-
65% 
 
5-
10% 
 
 
3-5% 
 
 
20-
30% 
 
10-

20% 

 
 
 
 
 
 
 
 

50-
65% 
 
5-
10% 
 
 
3-5% 
 
 
20-
30% 
 
10-
20% 

 

6. Tersedia bukti  

pembiayaan dosen yang 

mendapatkan tugas 

tambahan sesuai dengan 

ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

% 100 100 100 100 100 

7. Tersedia laporan monitoring 

dan evaluasi manajemen 

dosen di lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Aceh 

dengan memantau, 

menganalisis, memperoleh 

% 100 100 100 100 100 
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umpan balik dan melakukan 

revisi penyelenggaraan 

pengadaan dan 

pengembangan dosen 

secara komprehensif setiap 

tahun. 

 

 
IX. DOKUMEN TERKAIT  

A. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

C. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

D. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 

 
 

X. REFERENSI 
A. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang 
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B. Peraturan Menristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 entang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi  

C. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

D. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2015 tentang Manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Poltekkes Kementerian 

Kesehatan. 

E. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes  
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia Tahun 2025. 
 

B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 
daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 
profesional, akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan 



 

 

vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 
daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 
menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 
Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 
dalam segala aktivitas civitas akademik 

 
C. Tujuan Poltekkes Kemenkes Aceh. 

Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 
lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang 
managemen kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau 
kesehatan komunitas, memiliki integritas serta tanggap terhadap 
perubahan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam 
menghadapi era globalisasi yang meliputi: 
1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan 
IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of Excellence pada 
pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia  

2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia  

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan 
profesi kesehatan di Indonesia  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 
menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 
daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia  

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 
kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia  

6. Terbentuknya Karakter Lulusan dan Civitas Akademika yang 
berakhlaqul karimah,memelihara budaya aceh dan transkultural dalam 
kehidupan bermasyarakat. 

 
II. RASIONAL 

 
Standar Pengelolaan laboratorium diperlukan sebagai acuan dalam 

menjalankan fungsi laboratorium sebagai wahana pembelajaran praktikum 

sehingga dapat menunjang program pendidikan, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Poltekkes 

Kemenkes Aceh 

 



 

 

 
III. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

a. Penetapan :  

a. Perumusan     : Tim Perumus 

b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 

c. Persetujuan  : Ketua senat 

d. Penetapan : Direktur  

e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

 

b. Pelaksanaan : 

a. Ketua Jurusan 

b. Ketua program studi. 

c. Ketua unit laboratorium 

c. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  

d. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

e. Peningkatan  : Direktur  

 
IV. DEFINISI ISTILAH 

1. Laboratorium adalah tempat  mengadakan percobaan, riset 

ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang 

dilakukan secara terkendali. 

2. Bahan habis pakai adalah bahan-hahan laboratorium yang 

hanya dapat digunakan dalam satu kali pemakaian. 

3. Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan 

sekaligus memberikan latihan. 

4. Demontrasi /simulasi merupakan proses memperagakan atau 

peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya 

di laboratorium. 

5. Meja praktikum adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk 

menempatkan peraratan /bahan saat praktikum. 

6. Zat Asam dan basa merupakan salah satu jenis senyawa kimia 

yang digunakan dalam praktikum. 

7. Intruksi kerja adalah sekumpulan langkah yang dilakukan 

seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan 

lengkap. 

8. Bentuk ruang bujursangkar atau persegi panjang yaitu bentuk 

ruang belajar laboratorium yang disarankan. 

 
V. PERNYATAAN ISI STANDAR 

1. Ketua Jurusan menyediakan jenis dan jumlah peralatan serta bahan 
habis pakai berdasarkan pada kompetensi yang akan dicapai yang 
dinyatakan dalam rasio antara alat dan peserta didik. 

2. Ketua Jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium harus mem-
perhatikan aspek keselamatan atau keamanan bagi peserta didik dan 
dosen/ instruktur. 



 

 

3. Ketua Jurusan menyediakan bentuk/desain laboratorium yang 
memungkinkan dosen/ instruktur dapat melihat semua peserta didik yang 
bekerja didalam laboratorium itu tanpa terhalang oleh perabot atau ben-
da-benda lain yang ada didalam laboratorium tersebut.  

4. Ketua jurusan menyediakan bentuk/desain laboratorium yang memung-
kinkan peserta didik harus dapat mengamati demonstrasi/ simulasi dari 
jarak maksimal 2 meter dari meja demonstrasi Lantai laboratorium. 

5. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium yang tidak 
boleh licin, harus mudah dibersihkan dan tahan terhadap tumpahan ba-
han-bahan kimia.  

6. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium yang Alat-alat 
atau benda-benda yang dipasang didinding tidak boleh menonjol sampai 
kebagian ruang tempat peserta didik berjalan dan sirkulasi alat.  

7. Dosen pengajar menyediakan buku referensi penunjang praktik 
laboratorium.  

8. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium yang terse-
dianya air mengalir (kran). 

9. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain Meja praktikum harus tidak 
tembus air, tahan asam dan basa (seperti terbuat dari porselin atau 
bahan sejenis). 

10. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium yang Tersedia 
ruang dosen/ instruktur. 

11. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium yang terse-
dianya kebutuhan listrik seperti stop kontak (mains socket) dan lampu. 

12. Ketua Prodi menyediakan Prosedur Operasional Baku (POB/ SOP) dan 
instruksi kerja. 

13. Ketua jurusan menyediakan bentuk/ desain laboratorium dengan tata 
ruang terdiri dari minimal satu ruang pengelola laboratorium, ruang 
praktik peserta didik, ruang kerja dan persiapan dosen, ruang/ tempat 
penyimpanan alat, dan ruang/ tempat penyimpanan bahan. 

14. Ketua jurusan menyediakan laboratorium dengan bentuk mendekati 
bujur sangkar atau bisa berbentuk persegi panjang yang memungkinkan 
jarak antara dosen dan peserta didik dapat lebih dekat sehingga 
memudahkan kontak antara dosen/ instruktur dan peserta didik.  

15. Ketua jurusan menyediakan laboratorium yang dengan syarat luas 
minimal 2,5 m2 per peserta didik, menyediakan ruang kosong antara 
tembok dan meja kerja sekitar 1,7 meter untuk memudahkan dan 
mengamankan sirkulasi alat dan peserta didik dilaboratorium, Jarak 
antara ujung meja yang berdampingan sebaiknya tidak kurang dari 1,5 
meter sehingga peserta didik dapat bergerak leluasa pada waktu bekerja 
dan pada waktu pindah atau memindahkan alat (bahan) dari satu tempat 
ketempat lain.  

16. Ketua jurusan menyediakan jadwal pemakaian laboratorium dan buku 
kunjungan lab bagi dosen dan mahasiswa. 

 
VI. STRATEGI 

1. Mengidentifikasi dan mendata jenis dan jumlah peralatan serta bahan 
habis pakai berdasarkan rasio antara alat dan peserta didik setiap 
semester. 

2. Melakukan observasi dan menjamin ketersediaan kebutuhan fasilitas 
keselamatan atau keamanan bagi peserta didik dan dosen/ instruktur 



 

 

serta membuat usulan terhadap kebutuhan tersebut kepada direktur 
Poltekkes Kemenkes Aceh. 

3. Melakukan observasi fungsi laboratorium dimana dosen/ instruktur dapat 
melihat semua peserta didik yang bekerja didalam laboratorium.  

4. Melakukan observasi fungsi laboratorium dan berupaya menyediakan 
pengaturan laboratorium dimana peserta didik dapat mengamati demon-
strasi/ simulasi dari jarak maksimal 2 meter dari meja demonstrasi Lantai 
laboratorium. 

5. Mengelola kebersihan ruangan laboratorium agar tidak licin, mudah 
dibersihkan dan mencegah tumpahan bahan-bahan kimia serta membuat 
laporan lisan dan tertulis kepada ketua jurusan terhadap masalah 
tersebut.  

6. Melakukan observasi dan supervisi terhadap bahaya alat-alat atau ben-
da-benda yang dipasang didinding, seperti pajangan yang menonjol 
sampai kebagian ruang tempat peserta didik berjalan dan sirkulasi alat.  

7. Menyurati dosen pengajar agar menyediakan buku referensi penunjang 
praktik laboratorium.  

8. Mengawasi ketersediaan air mengalir (kran) di ruang praktikum 
laboratorium setiap semester dan membuat laporan lisan dan tertulis 
kepada ketua jurusan terhadap masalah tersebut. 

9. Mengobservasi dan mengawasi penggunaan meja praktikum tidak tem-
bus air, tahan asam dan basa (seperti terbuat dari porselin atau bahan 
sejenis) dan membuat laporan lisan dan tertulis kepada ketua jurusan 
terhadap masalah tersebut. 

10. Mengawasi ketersediaan kebutuhan listrik seperti stop kontak (mains 
socket) dan lampu serta membuat usulan  terhadab kebutuhan tersebut 
kepada direktur poltekkes Kemenkes aceh.. 

11. Mengelola ketersediaan Prosedur Operasional Baku (POB/ SOP) dan in-
struksi kerja. 

12. Menyediakan kebutuhan ruangan kerja laboratorium yaitu ruang 
pengelola laboratorium, ruang praktik peserta didik, ruang kerja dan 
persiapan dosen/instruktur, ruang/ tempat penyimpanan alat, dan ruang/ 
tempat penyimpanan bahan serta membuat usulan  terhadab kebutuhan 
tersebut kepada direktur poltekkes Kemenkes aceh. 

13. Membuat desain ruangan berbentuk mendekati bujur sangkar atau bisa 
berbentuk persegi panjang dan membuat usulan  kebutuhan tersebut ke 
direktur. 

14. Membuat desain ruangan yang sesuai aturan syarat luas.  
15. Menunjuk urusan BMN untuk membantu jurusan untuk memenuhi kebu-

tuhan sarana dan prasarana laboratorium. 
16. Menyusun jadwal pemakaian laboratorium bagi dosen dan mahasiswa. 

 
 

VIII. INDIKATOR 

Indikator  satuan 
Target  

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Tersedia bahan habis pakai 
yang cukup berdasarkan 
pada kompetensi yang akan 
dicapai yang dinyatakan da-
lam rasio antara alat dan 

% 100  100  100  100  100  



 

 

peserta didik. 

2. Tersedia prosedur  kesela-
matan atau keamanan bagi 
peserta didik dan dosen/ in-
struktur di semua ruangan 
laboratorium. 

% 100  100  100  100  100  

3. Semua ruangan praktik  la-
boratorium memungkinkan 
dosen/ instruktur dapat 
melihat semua peserta didik 
yang bekerja didalam la-
boratorium itu tanpa 
terhalang oleh perabot atau 
benda-benda lain yang ada 
didalam laboratorium terse-
but. 

% 100  100  100  100  100  

4. Semua ruang praktiklabora-
torium di desain memung-
kinkan peserta didik dapat 
mengamati demonstrasi/ 
simulasi dari jarak maksimal 
2 meter dari meja demon-
strasi Lantai laboratorium. 

% 100  100  100  100  100  

5. Laboratorium tidak licin, 
mudah dibersihkan dan ta-
han terhadap tumpahan 
bahan-bahan kimia.  

% 100  100  100  100  100  

6. Alat-alat atau benda-benda 
yang dipasang didinding 
laboratorium tidak menonjol 
sampai kebagian ruang 
tempat peserta didik ber-
jalan dan sirkulasi alat.  

% 100  100  100  100  100  

7. Alat-alat atau benda-benda 
yang dipasang didinding 
laboratorium tidak menonjol 
sampai kebagian ruang 
tempat peserta didik ber-
jalan dan sirkulasi alat.  

 

% 100  100  100  100  100  

8. Tersedia buku referensi 
penunjang praktik 
laboratorium semua 
matakuliah yang memiliki 
sks praktikum. 

% 100  100  100  100  100  



 

 

9. Tersedianya air me-ngalir 
(kran) di ruang praktikum. 

% 100  100  100  100  100  

10. Tersedia meja praktikum 
yang tidak tembus air, ta-
han asam dan basa (seperti 
terbuat dari porselin atau 
bahan sejenis). 

% 100  100  100  100  100  

11. Terpenuhi kebutuhan listrik 
seperti stop kontak (mains 
socket) dan lampu pada 
setiap ruangan labo-
ratorium. 

% 100  100  100  100  100  

12. Tersedia  Prosedur 
Operasional Baku (POB/ 
SOP) dan instruksi kerja 
pada setiap alat dan 
ruangan. 

% 100  100  100  100  100  

13. Tersedia  ruang pe-ngelola 
laboratorium, ruang praktik 
peserta didik, ruang kerja 
dan persiapan dosen, ru-
ang/tempat penyimpa-nan 
alat, dan ruang/ tempat 
penyimpanan bahan. 

% 100  100  100  100  100  

14. Semua  ruang prakti-kum 
berbentuk /desain bujur 
sangkar atau persegi 
panjang yang memudahkan 
kontak antara dosen/  
instruktur dan peserta didik.  

% 100  100  100  100  100  

15. Tersedia ruangan  
praktikum dengan luas 
minimal 2,5 m2 per peserta 
didik. 

% 100  100  100  100  100  

16. Tersedia ruang kosong 
antara tembok dan me-ja 
kerja sekitar 1,7 me-ter 
untuk memudah-kan dan 
mengamankan sirkulasi alat 
dan pe-serta didik di 
laborato-rium. 

% 100  100  100  100  100  

17. Meja diatur dengan Jarak 
antara ujung me-ja yang 
berdampingan sebaiknya 
tidak kurang dari 1,5 meter 
sehing-ga peserta didik 
dapat bergerak leluasa 
pada waktu bekerja dan pa-
da waktu pindah atau 

% 100  100  100  100  100  



 

 

memindahkan alat (ba-han) 
dari satu tempat ketempat 
lain. 

18. Tersedia  ruangan penyim-
panan alat dan bahan yang 
luasnya disesuaikan 
dengan jenis alat/ bahan 
yang ada disetiap jenis pen-
didikan serta fasilitas 
ruangan disesuaikan 
dengan kebutuhan teknis 
masing-masing. 

% 100  100  100  100  100  

 
VII. DOKUMEN TERKAIT 

1. Tata tertib laboratorium. 
2. Dokumen jadwal kegiatan  
3. Buku panduan  
4. Standar operasional prosedur (SOP) laboratorium.  
5. Absensi pengunjung  

 
VIII. REFERENSI 

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik 
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Pendidikan Tinggi. 

2. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia 
Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi. 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2024. 
4. Standar laboratorium pendidikan tenaga kesehatan kemenkes tahun 

2017 
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I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 

A. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh. 
Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 
B. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh. 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan daya 
dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 
terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 
Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 
akuntabel, transparan, kredibel dan adil pada pendidikan vokasi dan profesi 
kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk menunjang 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 
perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung Center of 

Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 
5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di Indonesia. 

6. Memperkuatnilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural dalam 
segala aktivitas civitas akademik. 
 

II. TUJUAN  
Tujuan penyusunan standar Sarana dan prasarana Umum adalah sebagai 
pedoman dalam pengaturan menyediakan, memperbaiki dan pemeliharaan 
serta peningkatan Mutu fasilitas umum di program studi/unit kerja lain 
penunjang pendidikan. 

 

III. RASIONAL 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan 

tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya 

mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya 

meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan 

prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan.  Pada  pasal  1  

ayat  9  disebutkan  bahwa  sarana  dan prasarana yang dimaksud adalah: 

kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

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

dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi. Pemenuhan terhadap standar sarana dan prasarana diperlukan 



dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses 

pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 

1. Penetapan :  
a. Perumusan     : Tim Perumus 
b. Pemeriksaan  : Tim Pemeriksa 
c. Persetujuan  : Ketua senat 
d. Penetapan : Direktur  
e. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 

2. Pelaksanaan : 
a. Ketua Jurusan 
b. Ketua program studi. 
c. Kepala urusan barang & Perlengkapan 

3. Evaluasi  : Direktur dan wakil direktur  
4. Pengendalian : Pusat Penjaminan Mutu 
5. Peningkatan  : Direktur 

 

V. DEFINISI ISTILAH 

1. Tempat  ibadah  adalah  sebuah  tempat yang  digunakan  oleh umat  

beragama  untuk  beribadah sesuai agama  dan kepercayaan yang 

dianutnya. 

2. Gudang  adalah  sebuah  ruangan  yang  digunakan  untuk menyimpan 

berbagai macam barang. 

3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah 

gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut 

untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa 

sendiri maupun yang dibeli di tempat tersebut. 

4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang 

berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan 

rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk 

kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang. 

5. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen- komponen 

peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga 

mekanis dan kimia. 

6. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari 

suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah 

kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. 

7. Ruang  konseling  adalah  ruang  atau  tempat  dimana diberikannya 

bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki 

mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami 

diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan 

rencana masa depan yang lebih baik. 

8. Poliklinik  merupakan ruang kesehatan pekerja, dosen dan mahasiswa 

yang membutuhkan pelayanan kesehatan baik bersifat darurat atau 



konsultatif yang setara dengan klinik pratama yang menyelenggarakan 

pelayanan medik dasar. 

9. sistem tersentralisasi merupakan sistem koordinasi kerja dati tingkat 

direktorat sampai dengan program studi. 

 

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR SARANA PRASARANA UMUM 

1. Direktur menyediakan fasilitas umum meliputi: jalan, air yang cukup dan 
layak pakai, listrik dan penerangan yang cukup untuk semua ruang, 
jaringan komunikasi suara yaitu telepon kantor dan jaringan komunikasi 
data yaitu Wifi terjangkau oleh dosen, tenaga kependidikan dan 
mahasiswa setiap semester. 

2. Direktur menyediakan fasilitas umum penunjang minimal terdiri dari 
tempat ibadah, gudang, ruang pantry, tempat parkir,  transportasi dan 
poliklinik/ruang perawatan kesehatan. 

3. Direktur menyediakan tempat ibadah dengan luas minimum 24 m2  

beserta perlengkapan ibadah minimal memiliki 1 set lemari/rak 
penyimpanan alat ibadah dan 1 set microphone/pengeras suara bagi 
tenaga sumberdaya Poltekkes Kemenkes Aceh di pusat kantor atau 
kampus utama. 

4. Direktur menetapkan panitia pengurus harian tempat ibadah untuk 
pemeliharaan sarana dan prasarana dan berjalannya kegiatan ibadah 
setiap hari serta melaksanakan evaluasi kerja setiap semester. 

5. Direktur menyediakan gudang penyimpanan sarana penunjang 
pendidikan yang tersentralisasi minimal memiliki ruang penyimpanan alat 
pembelajaran/laboratorium, ruang penyimpanan dokumen/arsip, dan ruang 
penyimpanan alat pemeliharaan/kebersihan dengan sistem pengamanan 
terkontrol. 

6. Direktur menetapkan penanggung jawab/kepengurusan dan atau 
pelaksana harian pengelolaan gudang milik Poltekkes Kemenkes Aceh 
dengan evaluasi kerja minimal 1 tahun. 

7. Direktur membangun tempat parkir dengan luas minimum 25 m
2 yang 

terdiri dari tempat parkir kendaraan roda 2 dan dan kendaraan roda 4 
untuk pekerja/staf, tamu dan mahasiswa serta kendaraan milik kantor yang 
dilengkapi penunjuk, sirkulasi dan atap pelindung. 

8. Satpam mengelola lahan perparkiran poltekkes kemenkes aceh dengan 
sistem tersentralisasi dengan evaluasi kerja minimal 1 tahun. 

9. Direktur menyediakan Poliklinik atau tempat perawatan atau pelayanan 
kesehatan minimal memiliki ruang administasi, ruang konsultasi/konseling,   
ruang  obat, dan ruang tindakan pertolongan pertama, yang dapat 
memberikan pelayanan keperawatan/kesehatan bagi seluruh sumber 
daya yang bekerja di poltekkes kemenkes Aceh. 

10. Kepala unit poliklinik dan atau pelaksana harian Poliklinik atau tempat 
perawatan atau pelayanan kesehatan dengan syarat berpendidikan 
minimal dokter umum, perawat, dan ahli kesehatan dengan evaluasi kerja 
minimal 1 tahun. 

11. Direktur menyediakan sarana transportasi kedinasan untuk memenuhi 
kebutuhan program-program kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan 



dengan kepengurusan dibawah unit perlengkapan atau bagian gudang 
poltekkes kemenkes aceh  dengan evaluasi kerja minimal 1 tahun. 

12. Direktur menyediakan pos keamanan dan satuan  pengamanan (satpam) 
dibawah tanggung jawab wakil direktur  untuk menjaga keamanan 
perkantoran poltekkes kemenkes aceh yang terkontrol dengan evaluasi 
kerja minimal 1 tahun. 

 
VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA 

PEMBELAJARAN 

1. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 
usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap jalan, air yang cukup 
dan layak pakai, listrik dan penerangan yang cukup untuk semua 
ruang, jaringan komunikasi suara yaitu telepon kantor dan jaringan 
komunikasi data yaitu Wifi terjangkau oleh dosen, tenaga kependidikan 
dan mahasiswa setiap semester. 

2. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 
usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap tempat ibadah, gudang, 
ruang pantry, tempat parkir, transportasi dan poliklinik/ruang perawatan 
kesehatan. 

3. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 
usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap tempat ibadah  beserta 
perlengkapan ibadah bagi tenaga sumberdaya Poltekkes Kemenkes 
Aceh di pusat kantor atau kampus utama. 

4. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana agar selalu bersih dan 
terhindar dari kerusakan saat berjalannya kegiatan ibadah setiap hari. 

5. Menyediakan gudang penyimpanan sarana penunjang pendidikan yang 
tersentralisasi minimal memiliki ruang penyimpanan alat 
pembelajaran/laboratorium, ruang penyimpanan dokumen/arsip, dan 
ruang penyimpanan alat pemeliharaan/kebersihan dengan sistem 
pengamanan terkontrol. 

6. Menetapkan kepala gudang milik poltekkes kemenkes aceh dari tingkat 
direktorat sampai tingkat prodi. 

7. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 
usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap tempat parkir kendaraan 
roda 2 dan dan kendaraan roda 4 untuk pekerja/staf, tamu dan 
mahasiswa serta kendaraan milik kantor yang dilengkapi penunjuk, 
sirkulasi dan atap pelindung. 

8. Melakukan pengelolaan lahan perparkiran poltekkes kemenkes aceh. 
9. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 

usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap Poliklinik atau tempat 
perawatan atau pelayanan kesehatan minimal memiliki ruang 
administasi, ruang konsultasi/konseling,   ruang  obat, dan ruang 
tindakan pertolongan pertama, yang dapat memberikan pelayanan 
keperawatan/kesehatan bagi seluruh sumber daya yang bekerja di 
poltekkes kemenkes Aceh. 

10. Menetapkan kepala unit poliklinik dan atau pelaksana harian Poliklinik 
atau tempat perawatan atau pelayanan kesehatan dengan syarat 
berpendidikan minimal dokter umum, perawat, dan ahli kesehatan 
dengan evaluasi kerja minimal 1 tahun. 



11. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 
usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap transportasi kedinasan 
untuk memenuhi kebutuhan program-program kegiatan pendidikan dan 
kemahasiswaan dengan kepengurusan dibawah unit perlengkapan atau 
bagian gudang poltekkes kemenkes aceh  dengan evaluasi kerja 
minimal 1 tahun. 

12. Membuat perencanaan, perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan 
usulan ketua jurusan dan ketua prodi terhadap pos keamanan dan 
satuan  pengamanan (satpam) dibawah tanggung jawab wakil direktur  
untuk menjaga keamanan perkantoran poltekkes kemenkes aceh yang 
terkontrol dengan evaluasi kerja minimal 1 tahun. 
 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR SARANA PRASARANA 

PEMBELAJARAN 

No Indikator Satuan 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Tersedianya dokumen 
pengurusan dan perawatan 
semua fasilitas umum 
meliputi:  
1. Jalan. 
2. Air yang cukup dan layak 

pakai. 
3. Listrik dan penerangan 

yang cukup untuk semua 
ruang. 

4. jaringan komunikasi 
suara dan jaringan 
komunikasi data.  

% 100 100 100 100 100 

2 Tersedianya dokumen 
pengurusan dan perawatan 
semua fasilitas penunjang 
meliputi:  

1. tempat ibadah,  

2. gudang. 

3. Ruang pantry. 

4. Tempat parkir. 

5. Kendaraan 
Transportasi. 

6. Poliklinik/ruang 
perawatan kesehatan. 

% 100 100 100 100 100 

3 Tersedianya dokumen 
pengurusan dan perawatan 
semua fasilitas tempat 
ibadah:  

1.  set lemari/rak 
penyimpanan alat ibadah. 

2. set microphone/ pengeras 

% 100 100 100 100 100 



suara  
4 Tersedianya semua 

dokumen pengurusan  dan 
kegiatan panitia pengurus 
harian tempat ibadah. 

% 100 100 100 100 100 

5 Tersedia dokumen 
pengadaan ruang 
penyimpanan alat 
pembelajaran/laboratorium, 
ruang penyimpanan 
dokumen/arsip, dan ruang 
penyimpanan alat 
pemeliharaan/kebersihan 
dengan sistem pengamanan 
terkontrol. 

% 100 100 100 100 100 

6 Tersedianya semua 
dokumen pengurusan  dan 
kegiatan panitia pengurus 
dalam pengelolaan gudang 
milik poltekkes kemenkes 
aceh. 

% 100 100 100 100 100 

7 Tersedia semua dokumen 
pengadaan, perbaikan dan 
pemeliharaan tempat parkir 
tempat parkir kendaraan roda 
2 dan kendaraan roda 4.  

% 100 100 100 100 100 

8 Tersedia laporan kepengu-
rusan lahan perparkiran  
poltekkes kemenkes aceh.  

 

% 100 100 100 100 100 

9. Tersedia semua dokumen 
pengadaan, pemeliharaan 
sarana dan prasarana 
Poliklinik. 

% 100 100 100 100 100 

10. Tersedia laporan lengkap 
semua kegiatan 
kepengurusan poliklinik 
poltekkes kemenkes aceh  

% 100 100 100 100 100 

11 Tersedia laporan penggunaan 
sarana transportasi kedinasan 
secara lengkap setiap tahun. 

% 100 100 100 100 100 

12. Tersedia semua dokumen 
pengadaan dan pemeliharaan 
kantor pos keamanan dan 
laporan kegiatan rutin 
tahunan 

% 100 100 100 100 100 

 



IX. DOKUMEN TERKAIT 

1. Prosedur pengadaan sarana dan prasarana/ fasilitas umum.  
2. Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana/ fasilitas umum.. 
3. Prosedur pembaharuan sarana dan prasarana/ fasilitas umum.. 
4. Anggaran belanja pengadaan dan pembaharuan peralatan pendidikan. 
5. Anggraran pemeliharaan sarana dan prasarana/ fasilitas umum.. 
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) sarana dan prasarana/ fasilitas 

umum Poltekkes Kemenkes Aceh. 
7. Arsiparis barang dan perlengkapan. 

 

X. REFERENSI 

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik indonesia Nomor 
3 tahun 2020 Tentang Standar nasional pendidikan tinggi  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Penyelenggaraan PendidikanTinggidan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh Tahun 2020-2024. 
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STANDAR PERPUSTAKAAN  

I. VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES ACEH 
a. Visi Poltekkes Kemenkes Aceh 

Menjadi Center of Excelence pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia Tahun 2025. 

 

b. Misi Poltekkes Kemenkes Aceh 

1. Meningkatnya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

2. Melakukan pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang 

profesional, akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil 

pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan 

daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi 

kesehatan di Indonesia. 

5. Meningkatkan kerjasama dan pengembangan kelembagaan untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat melalui legalitas kompetensi yang diakui dan dikenal di 

Indonesia. 

6. Memperkuat nilai-nilai keislaman, budaya keacehan dan transkultural 

dalam segala aktivitas civitas akademik 

 

II. TUJUAN 
Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dalam rangka menghasilkan 

lulusan sebagai tenaga kesehatan yang professional dibidang managemen 

kebencanaan dan atau kewirausahaan, serta atau kesehatan komunitas, 

memiliki integritas serta tanggap terhadap perubahan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam menghadapi era globalisasi yang 

meliputi: 

1. Tercapai peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang 

memberikan daya dukung Center of Excellence pada pendidikan vokasi 

dan profesi kesehatan di Indonesia. 
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2. Tercapainya Pengembangan dan peningkatan SDM yang kompeten, 

terampil dan unggul pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

3. Terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi kesehatan yang profesional, 

akuntabel, transparan, kredibel, tanggung jawab dan adil pada 

pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di Indonesia.  

4. Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana yang terstandar untuk 

menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

sesuai dengan perkembangan IPTEKS yang memberikan daya dukung 

Center of Excellence pada pendidikan vokasi dan profesi kesehatan di 

Indonesia. 

5. Tercapainya peningkatan kerjasama untuk menunjang pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui legalitas 

kompetensi yang diakui dan dikenal diIndonesia. 

6. Terbentuknya karakter lulusan dan civitas akademika yang berakhlaqul 

karimah, memelihara budaya aceh dan transkultural dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

III. RASIONAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN 
Sebagai acuan bagi Poltekkes Kemenkes Aceh untuk mewujudkan 

penyelengaraan dan pengelolaan serta meningkatkan kinerja perpustakaan 

dan keperluan pemustaka. 

 

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB 
1. Penetapan 

a. Tim perumus standar sebagai tim perumus yang ditetapkan dengan 

surat tugas Direktur Poltekkes Kemenkes Aceh bertanggung jawab 

merumuskan standar perpustakaan  

b. Tim pemeriksa bertanggung jawab memeriksa standar perpustakaan  

c. Ketua senat bertanggung jawab memberikan persetujuan pada 

standar perpustakaan 

d. Direktur bertanggung jawab menetapkan standar perpustakaan 

e. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengendalikan dokumen standar 

perpustakaan 

 

2. Pelaksanaan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam pelaksanaan standar 

perpustakaan 
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3. Evaluasi 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam evaluasi standar 

perpustakaan. 

 

4. Pengendalian 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam melakukan 

pengendalian (tindakan korektif) sesuai hasil evaluasi pelaksanaan 

standar perpustakaan 

 

5. Peningkatan 
Direktur, Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, Wakil Direktur III dan Kepala 

Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab dalam peningkatan standar 

perpustakaan..  

 
V.  DEFINISI ISTILAH 

1. Perpustakaan merupakan sebuah unit pengelola koleksi karya tulis, karya 

cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna 

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan 

rekreasi para pemustaka. 

2. Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan bagian integral dari kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi 

sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi. 

3. Atmosfer Akademik merupakan suatu lingkungan yang kondusif bagi 

sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, 

mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong 

pengembangan diri seoptimal mungkin. 

4. Cacah ulang (stock opname) merupakan kegiatan penghitungan kembali 

koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran 

koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan 

keadaan koleksi sebenarnya. 

5. Literasi informasi (information literacy) merupakan kemampuan 

mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki 

kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi 

yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.  

6. Pelayanan pemustaka merupakan pelayanan yang langsung 

berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.  
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7. Pelayanan teknis merupakan segala kegiatan dan proses yang berkaitan 

dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat 

didayagunakan.  

8. Pelestarian koleksi perpustakaan merupakan kegiatan pelestarian koleksi 

perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, 

isi informasi, dan alih media.  

9. Penyiangan koleksi merupakan kegiatan mengeluarkan koleksi 

perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka 

dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.  

10. Pemustaka merupakan pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, 

kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas 

pelayanan perpustakaan.  

11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 

melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan. 

 

VI.  PERNYATAAN ISI STANDAR PERPUSTAKAAN 
A. Koleksi perpustakaan; 

1. Jenis koleksi 
a. Perpustakaan memiliki koleksi perpustakaan berbentuk karya 

tulis, karya cetak, digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan 
non fiksi. 

b. Perpustakaan memiliki koleksi non fiksi terdiri atas buku wajib 
mata kuliah, bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan 
lokal, laporan penelitian, dan literatur kelabu. 

2. Jumlah koleksi  
a. Perpustakaan memiliki jumlah buku wajib per mata kuliah paling 

sedikit 3 (tiga) judul.  

b. Perpustakaan memiliki judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah 

buku wajib. 

c. Perpustakaan memiliki koleksi audio visual sesuai kebutuhan 

d. Perpustakaan memiliki koleksi sumber elektronik (e-resource) 

jumlah dan materinya sesuai kebutuhan 

e. Perpustakaan memiliki jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul 

(berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi. 

f. Perpustakaan memiliki majalah ilmiah populer paling sedikit 1 

(satu) judul (berlangganan atau menerima secara rutin) per 

program studi. 

g. Perpustakaan memiliki muatan lokal (local content) atau repositori 

terdiri dari hasil karya ilmiah civitas academica (skripsi, tesis, 

disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, laporan 



6 

 

penelitian, laporan pengabadian masyarakat, laporan lain-lain, 

pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional 

maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau 

buletin kampus). 

3. Pengembangan koleksi  

Perpustakaan melakukan penambahan koleksi per tahun paling 

sedikit 3% dari total koleksi (judul) yang ada. 

4. Koleksi muatan lokal 

Perpustakaan menyediakan koleksi muatan lokal Poltekkes 

Kemenkes Aceh yaitu koleksi perpustakaan berupa hasil penelitian, 

skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, konferensi, 

laporan penelitian, laporan pengabadian masyarakat, laporan lain-lain, 

pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun 

internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin kampus. 

5. Koleksi referensi 

Perpustakaan menyediakan koleksi referensi seperti: kamus, 

ensiklopedi, sumber biografi, bibliografi, buku pegangan (hand book), 

manual, atlas, peta, kitab suci, direktori, dan abstrak. 

6. Pengolahan bahan perpustakaan  

Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan 

dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara 

sistematis dengan sistem yang baku.  

7. Cacah ulang/stock opname 

Perpustakaan melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan paling 

sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. 

8. Penyiangan 

Perpustakaan melakukan penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam 3 (tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program 

studi terkait. 

9. Pelestarian koleksi 

Perpustakaan melestarikan koleksi perpustakaan meliputi kegiatan 

yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik 

dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain. 

 

B. Sarana dan prasarana perpustakaan 
a. Gedung perpustakaan memiliki luas 0,5 m 2  x jumlah seluruh 

mahasiswa.  
b. Ruang perpustakaan memiliki komposisi ruang meliputi: 

1. Area koleksi 45%  
2. Area pemustaka 25% 
3. Area kerja 10% 
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4. Area lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20% / area ruang 
ekspresi publik. 

c. Perpustakaan melakukan pengaturan kondisi ruangan sebagai 
berikut: 
1. Pencahayaan 

a) Area baca (majalah dan surat kabar) 200 lumen  
b) Meja baca (ruang baca umum) 400 lumen  
c) Meja baca (ruang baca rujukan) 600 lumen  
d) Area sirkulasi 600 lumen  
e) Area pengolahan 400 lumen  
f) Area akses tertutup (closed access) 100 lumen  
g) Area koleksi buku 200 lumen  
h) Area kerja 400 lumen  
i) Area pandang dengar 100 lumen  

2. Kelembaban  
a) Ruang koleksi buku 45 – 55 rh  
b) Ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh 

3. Temperatur 
Area baca pemustaka, area koleksi dan ruang kerja 200 – 250 
celcius. 

d. Perpustakaan menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan 
koleksi dan pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi 
perpustakaan dan kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka 
yang memiliki berkebutuhan khusus (disabilitas), seperti tabel berikut: 
 

No Jenis Ratio Deskripsi 

1 Perabot kerja 1 set/pengguna Dapat menunjang kegiatan memperoleh 
informasi dan mengelola perpustakaan. 
Paling sedikit terdiri atas kursi dan meja 
baca pengunjung, kursi dan meja kerja 
pustakawan, meja sirkulasi, dan meja 
multimedia.  
 

2 Perabot 
penyimpanan 

1 set/perpustakaan Dapat menyimpan koleksi perpustakaan 
dan peralatan lain untuk pengelolaan 
perpustakaan. Paling sedikit terdiri atas rak 
buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/ 
laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci.  
 

3 Peralatan 
multimedia 

1 set/perpustakaan Paling sedikit terdiri atas 1 set komputer 
dilengkapi dengan teknologi informasi dan 
komunikasi.  
 

4 Perlengkapan 
lain 

1 set/perpustakaan Minimum terdiri atas buku inventaris untuk 
mencatat koleksi perpustakaan, buku 
pegangan pengolahan untuk pengatalogan 
bahan pustaka yaitu bagan klasifikasi, 
daftar tajuk subjek dan peraturan 
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pengatalogan, serta 
papan pengumuman 

 
e. Lokasi perpustakaan 

Lokasi Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Aceh di pusat kegiatan 
pembelajaran dan mudah dijangkau oleh sivitas akademika. 

 
C. Pelayanan perpustakaan; 

1. Perpustakaan menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling 
sedikit 54 (lima puluh empat) jam kerja per minggu. 

2. Perpustakaan memiliki jenis layanan terdiri dari: 
1) Pelayanan sirkulasi; 
2) Pelayanan referensi; 
3) Pelayanan literasi informasi. 

 
D. Laporan kinerja 

Perpustakaan menyusun laporan kinerja perpustakaan meliputi:laporan 
statistik pengunjung, laporan statistik peminjam dan pengembalian dan. 
laporan statistik keterpakaian koleksi yang disampaikan paling sedikit 1 
(satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur. 
 

E. Kerjasama perpustakaan 
Perpustakaan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, 
Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan 
pendidikan. 
 

F. Promosi perpustakaan 
Perpustakaan melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-
fungsi perpustakaan, memperkenalkan pelayanan dan jasa 
perpustakaan, dan mendorong sivitas akademik untuk memanfaatkan 
koleksinya. 
 

G. Tenaga perpustakaan 
Tenaga Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Aceh terdiri dari kepala 
perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan tenaga 
administrasi. 
a. Kepala perpustakaan 

1) Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung 
jawab  kepada Direktur.  

2) Kualifikasi kepala perpustakaan adalah tenaga berpendidikan 
paling rendah magister ilmu perpustakaan dan informasi atau 
magister lain yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 
perpustakaan. 

3) Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemen harus memiliki sertifikat 
kompetensi perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga 
sertifikasi. 
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b. Pustakawan memiliki rasio yaitu setiap 500 (lima ratus) mahasiswa 
paling sedikit 1 (satu) pustakawan. 

c. Tenaga teknis perpustakaan memiliki ratio yaitu setiap 5.000 (lima 
ribu) mahasiswa paling sedikit 1 (satu) tenaga teknis perpustakaan. 
 

H. Penyelenggaraan perpustakaan 
Perpustakaan menyelenggarakan perpustakaan Poltekkes Kemenkes 
Aceh memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), struktur organisasi 
(kepala perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi 
informasi dan komunikasi serta tata usaha, memiliki status perpustakaan, 
kepala perpustakaan menjadi anggota senat, memiliki program kerja 
tahunan, memiliki fungsi perpustakaan serta mengalokasikan anggaran 
perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total 
anggaran Poltekkes Kemenkes Aceh di luar pengembangan fisik dan gaji. 
 

I. Pengelolaan perpustakaan 
Perpustakaan memiliki rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, 
misi, tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan dengan rencana strategis 
Poltekkes Kemenkes Aceh 
 

J. Teknologi informasi dan komunikasi 
Perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

penyelengaraan dan pengelolaan kinerja perpustakaan dan keperluan 

pemustaka. 
 

VII. STRATEGI  PELAKSANAAN STANDAR PERPUSTAKAAN 
A. Koleksi perpustakaan; 

1. Jenis koleksi 
a. Mengoleksi jenis perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, 

digital dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan non fiksi. 
b. Mengoleksi jenis non fiksi terdiri atas buku wajib mata kuliah, 

bacaan umum, referensi, terbitan berkala, muatan lokal, laporan 
penelitian, dan literatur kelabu. 

2. Jumlah koleksi  
a. Mengoleksi jumlah buku wajib per mata kuliah paling sedikit 3 (tiga) 

judul.  

b. Mengoleksi judul buku pengayaan 2 (dua) kali jumlah buku wajib. 

c. Mengoleksi koleksi audio visual sesuai kebutuhan 

d. Mengoleksi sumber elektronik (e-resource) jumlah dan materinya 

sesuai kebutuhan 

e. Mengoleksi jurnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) judul (berlangganan 

atau menerima secara rutin) per program studi. 

f. Mengoleksi majalah ilmiah populer paling sedikit 1 (satu) judul 

(berlangganan atau menerima secara rutin) per program studi. 
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g. Mengoleksi muatan lokal (local content) atau repositori terdiri dari 

hasil karya ilmiah civitas academica (skripsi, tesis, disertasi, 

makalah seminar, simposium, konferensi, laporan penelitian, 

laporan pengabadian masyarakat, laporan lain-lain, pidato 

pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal nasional maupun 

internasional, publikasi internal kampus, majalah atau buletin 

kampus). 

3. Pengembangan koleksi  

Melakukan penambahan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total 

koleksi (judul) yang ada. 

4. Koleksi muatan lokal 

Menyediakan koleksi muatan lokal yaitu koleksi perpustakaan berupa 

hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, simposium, 

konferensi, laporan penelitian, laporan pengabadian masyarakat, 

laporan lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang dipublikasi di jurnal 

nasional maupun internasional, publikasi internal kampus, majalah atau 

buletin kampus. 

5. Koleksi referensi 

Menyediakan koleksi referensi seperti: kamus, ensiklopedi, sumber 

biografi, bibliografi, buku pegangan (hand book), manual, atlas, peta, 

kitab suci, direktori, dan abstrak. 

6. Pengolahan bahan perpustakaan  

Melakukan pengolahan bahan perpustakaan dideskripsikan, 

diklasifikasi, diberi tajuk subjek dan disusun secara sistematis dengan 

sistem yang baku.  

7. Cacah ulang/stock opname 

Melakukan cacah ulang koleksi perpustakaan paling sedikit sekali 

dalam 3 (tiga) tahun. 

8. Penyiangan 

Melakukan penyiangan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 

(tiga) tahun melalui koordinasi dengan jurusan/program studi terkait. 

9. Pelestarian koleksi 

Melestarikan koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat 

pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau 

pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain. 

 

B. Sarana dan prasarana perpustakaan 
a. Menyediakan gedung perpustakaan memiliki luas 0,5 m 2  x jumlah 

seluruh mahasiswa.  
b. Menyediakan ruang perpustakaan dengan komposisi ruang meliputi: 

area koleksi 45%, area pemustaka 25%, area kerja 10%, area 
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lain/toilet, ruang tamu, seminar/teater, lobi 20% / area ruang ekspresi 
publik. 

c. Melakukan pengaturan kondisi ruangan sebagai berikut: 
1. Pencahayaan meliputi area baca (majalah dan surat kabar) 200 

lumen,  meja baca (ruang baca umum) 400 lumen,  meja baca 
(ruang baca rujukan) 600 lumen,  area sirkulasi 600 lumen, area 
pengolahan 400 lumen, area akses tertutup (closed access) 100 
lumen, area koleksi buku 200 lumen, area kerja 400 lumen dan area 
pandang dengar 100 lumen. 

2. Kelembaban mencakup ruang koleksi buku 45 – 55 rh dan ruang 
koleksi AV/microfilm 20 – 21 rh. 

3. Temperatur mencakup area baca pemustaka, area koleksi dan 
ruang kerja 200 – 250 celcius. 

d. Menyediakan sarana perpustakaan disesuaikan dengan koleksi dan 
pelayanan, untuk menjamin keberlangsungan fungsi perpustakaan dan 
kenyamanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki 
berkebutuhan khusus (disabilitas) 

e. Mengalokasikan perpustakaan di pusat kegiatan pembelajaran dan 
mudah dijangkau oleh sivitas akademika. 

 
C. Pelayanan perpustakaan; 

1. Menyediakan pelayanan kepada pemustaka paling sedikit 54 (lima 
puluh empat) jam kerja per minggu. 

2. Menyediakan jenis layanan perpustakaan terdiri dari: pelayanan 
sirkulasi, pelayanan referensi, pelayanan literasi informasi. 

 
D. Laporan kinerja 

Menyusun laporan kinerja perpustakaan meliputi: laporan statistik 
pengunjung, laporan statistik peminjam dan pengembalian dan. laporan 
statistik keterpakaian koleksi yang disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 6 (enam) bulan kepada Direktur. 
 

E. Kerjasama perpustakaan 
Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, Perpustakaan 
Nasional dan lembaga lain yang berkaitan dengan pendidikan. 
 

F. Promosi perpustakaan 
Melakukan promosi dalam rangka memperkenalkan fungsi-fungsi 
perpustakaan, memperkenalkan pelayanan dan jasa perpustakaan, dan 
mendorong sivitas akademik untuk memanfaatkan koleksinya. 
 

G. Tenaga perpustakaan 
Menempatkan tenaga perpustakaan Poltekkes Kemenkes Aceh terdiri 
dari kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, dan 
tenaga administrasi. 
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H. Penyelenggaraan perpustakaan 

Menyelenggarakan perpustakaan Poltekkes Kemenkes Aceh memiliki 
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), struktur organisasi (kepala 
perpustakaan, pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, teknologi 
informasi dan komunikasi serta tata usaha, memiliki status perpustakaan, 
kepala perpustakaan menjadi anggota senat, memiliki program kerja 
tahunan, memiliki fungsi perpustakaan serta mengalokasikan anggaran 
perpustakaan setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) dari total 
anggaran Poltekkes Kemenkes Aceh di luar pengembangan fisik dan gaji. 
 

I. Pengelolaan perpustakaan 
Menyusun rencana strategis (renstra) yang memuat: visi, misi, tujuan, 
dan kebijakan yang disesuaikan dengan rencana strategis Poltekkes 
Kemenkes Aceh 
 

J. Teknologi informasi dan komunikasi 
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

penyelengaraan dan pengelolaan kinerja perpustakaan dan keperluan 

pemustaka. 
 
 

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PERPUSTAKAAN 
 

 
No 

 
Stand
ar 

 
Indikator capaian 

 
Satuan 

 
Periode Penerapan 

2020 2021 2022 2023 2024 
1 Perpu

stakaa
n 

A. Koleksi Perpustakaan 

1. Tersedia koleksi jenis perpustakaan 
berbentuk karya tulis, karya cetak, digital 
dan/atau karya rekam terdiri atas fiksi dan 
non fiksi. 
 

Ada √ √ √ √ √ 

2. Tersedia koleksi jenis non fiksi terdiri atas 

buku wajib mata kuliah, bacaan umum, 

referensi, terbitan berkala, muatan lokal, 

laporan penelitian, dan literatur kelabu 

 

Ada √ √ √ √ √ 

3. Tersedia jumlah buku wajib per mata kuliah  Jml 3 3 4 4 5 

4. Tersedia judul buku pengayaan  Jml 6 6 8 8 10 

5. Tersedia koleksi audio visual sesuai 

kebutuhan 

Jml 2 2 2 2 2 

6. Tersedia koleksi sumber elektronik (e-

resource) jumlah dan materinya sesuai 

Jml 2 2 2 2 2 
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kebutuhan 

7. Tersedia urnal ilmiah paling sedikit 2 (dua) 

judul (berlangganan atau menerima secara 

rutin) per program studi. 

 

Jml 2 2 3 3 4 

8. Tersedia majalah ilmiah populer paling 

sedikit 1 (satu) judul (berlangganan atau 

menerima secara rutin) per program studi. 

 

Jml 1 1 2 2 3 

9. Tersedia muatan lokal (local content) atau 

repositori terdiri dari hasil karya ilmiah 

civitas academica (skripsi, tesis, disertasi, 

makalah seminar, simposium, konferensi, 

laporan penelitian, laporan pengabadian 

masyarakat, laporan lain-lain, pidato 

pengukuhan, artikel yang dipublikasi di 

jurnal nasional maupun internasional, 

publikasi internal kampus, majalah atau 

buletin kampus). 

Ada √ √ √ √ √ 

10. Tersedia penambahan koleksi per tahun 

paling sedikit 3% dari total koleksi (judul) 

yang ada. 

% 3% 3% 4% 4% 4% 

11. Tersedia koleksi muatan lokal yaitu koleksi 

perpustakaan berupa hasil penelitian, 

skripsi, tesis, disertasi, makalah seminar, 

simposium, konferensi, laporan penelitian, 

laporan pengabadian masyarakat, laporan 

lain-lain, pidato pengukuhan, artikel yang 

dipublikasi di jurnal nasional maupun 

internasional, publikasi internal kampus, 

majalah atau buletin kampus. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

12. Tersedia koleksi referensi seperti: kamus, 

ensiklopedi, sumber biografi, bibliografi, 

buku pegangan (hand book), manual, atlas, 

peta, kitab suci, direktori, dan abstrak. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

13. Tersedia pengolahan bahan perpustakaan 

dideskripsikan, diklasifikasi, diberi tajuk 

subjek dan disusun secara sistematis 

dengan sistem yang baku.  

 

Ada √ √ √ √ √ 

14. Tersedia cacah ulang koleksi perpustakaan 

paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. 

 

Jml 1 1 1 1 1 

15. Tersedia penyiangan dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun 

melalui koordinasi dengan jurusan/program 

Jml 1 1 1 1 1 
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studi terkait. 

 

16. Tersedia pelestarian koleksi perpustakaan 

meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan 

dan penanggulangan kerusakan fisik 

dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu 

format ke format lain. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

B. Sarana dan Prasarana Perpustakaan 

17. Tersedia gedung perpustakaan dengan luas 
0,5 m 2  x jumlah seluruh mahasiswa.  
. 

Ada √ √ √ √ √ 

18. Tersedia ruang perpustakaan dengan 
komposisi ruang meliputi:  
a. Area koleksi 45%,  
b. Area pemustaka 25%,  
c. Area kerja 10%,  
d. Area lain/toilet, ruang tamu, 

seminar/teater, lobi 20% / area ruang 
ekspresi publik. 

 

 
% 

% 

% 

% 

 
45% 
25% 

 
10% 
20% 

 
 
 

 
45% 
25% 

 
10% 
20% 

 
 
 

 
45% 
25% 

 
10% 
20% 

 
 
 

 
45% 
25% 

 
10% 
20% 

 
 
 

 
45% 
25% 

 
10% 
20% 

 
 
 

19. Tersedia pengaturan kondisi ruangan 
perpustakaan sebagai berikut: 
a. Pencahayaan 

 Area baca (majalah dan surat 
kabar) 200 lumen  

 Meja baca (ruang baca umum) 400 
lumen  

 Meja baca (ruang baca rujukan) 600 
lumen  

 Area sirkulasi 600 lumen  

 Area pengolahan 400 lumen  

 Area akses tertutup (closed access) 
100 lumen  

 Area koleksi buku 200 lumen  

 Area kerja 400 lumen  

 Area pandang dengar 100 lumen  
b. Kelembaban  

 Ruang koleksi buku 45 – 55 rh  

 Ruang koleksi AV/microfilm 20 – 21 
rh 

c. Temperatur 
Area baca pemustaka, area koleksi dan 
ruang kerja 200 – 250 celcius. 

 

 
 

Lum
en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rh 
 
 
 

Celci
us 
 

 
 
 

200 
 
 

400 
 

600 
 

600 
400 

 
100 

 
200 

 
100 

 
 

45-55 
20-21 

 
 

200-
250 

 

 
 
 

200 
 
 

400 
 

600 
 

600 
400 

 
100 

 
200 

 
100 

 
 

45-55 
20-21 

 
 

200-
250 

 

 
 
 

200 
 
 

400 
 

600 
 

600 
400 

 
100 

 
200 

 
100 

 
 

45-55 
20-21 

 
 

200-
250 

 

 
 
 

200 
 
 

400 
 

600 
 

600 
400 

 
100 

 
200 

 
100 

 
 

45-55 
20-21 

 
 

200-
250 

 

 
 
 

200 
 
 

400 
 

600 
 

600 
400 

 
100 

 
200 

 
100 

 
 

45-55 
20-21 

 
 

200-
250 

 

20. Tersedia sarana perpustakaan disesuaikan 

dengan koleksi dan pelayanan, untuk 

menjamin keberlangsungan fungsi 

perpustakaan dan kenyamanan dengan 

memperhatikan pemustaka yang memiliki 

berkebutuhan khusus (disabilitas) 
 

Ada √ √ √ √ √ 
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C. Pelayanan Perpustakaan 

21. Tersedia pelayanan kepada pemustaka 
paling sedikit 54 (lima puluh empat) jam 
kerja per minggu. 

 

Jam 
kerja 
per 
mingg
u 

54 54 54 54 54 

22. Tersedia jenis layanan pustaka terdiri dari: 
a. Pelayanan sirkulasi; 
b. Pelayanan referensi; 
c. Pelayanan literasi informasi. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

D. Laporan Kinerja 
23. Tersedia laporan kinerja perpustakaan 

meliputi:laporan statistik pengunjung, 
laporan statistik peminjam dan 
pengembalian dan. laporan statistik 
keterpakaian koleksi yang disampaikan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) 
bulan kepada Direktur. 

 

Kali 
dalam 
6 bln 

1 1 1 1 1 

E. Kerjasama Perpustakaan 
24. Tersedia kerja sama dengan perguruan 

tinggi lain, Perpustakaan Nasional dan 
lembaga lain yang berkaitan dengan 
pendidikan. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

F. Promosi Perpustakaan 
25. Tersedia promosi dalam rangka 

memperkenalkan fungsi-fungsi 
perpustakaan, memperkenalkan pelayanan 
dan jasa perpustakaan, dan mendorong 
sivitas akademik untuk memanfaatkan 
koleksinya. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

G. Tenaga Perpustakaan 
26. Tersedia Tenaga Perpustakaan terdiri dari 

kepala perpustakaan, pustakawan, tenaga 
teknis perpustakaan, dan tenaga 
administrasi. 

 

Ada √ √ √ √ √ 

H. Penyelenggaraan Perpustakaan 
27. Tersedia Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), 

struktur organisasi (kepala perpustakaan, 
pelayanan pemustaka, pelayanan teknis, 
teknologi informasi dan komunikasi serta tata 
usaha, memiliki status perpustakaan, kepala 
perpustakaan menjadi anggota senat, 
memiliki program kerja tahunan, memiliki 
fungsi perpustakaan 
 

Ada √ √ √ √ √ 

28. Tersedia alokasi anggaran perpustakaan 
setiap tahun paling sedikit 5% (lima persen) 
dari total anggaran Poltekkes Kemenkes 
Aceh di luar pengembangan fisik dan gaji 

% 5% 5% 5% 5% 5% 
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I. Pengelolaan Perpustakaan 
29. Tersedia rencana strategis (renstra) 

perpustakaan yang memuat: visi, misi, 
tujuan, dan kebijakan yang disesuaikan 
dengan rencana strategis Poltekkes 
Kemenkes Aceh 

 

Ada √ √ √ √ √ 

J. Teknologi Informasi dan Komunikasi 
30. Tersedia teknologi informasi dan 

komunikasi dalam penyelengaraan dan 

pengelolaan kinerja perpustakaan dan 

keperluan pemustaka. 
 

Ada √ √ √ √ √ 

 
 

IX. DOKUMEN TERKAIT  
A. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Aceh 

B. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Aceh 

C. Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Aceh 

D. Pedoman SPMI Poltekkes Kemenkes Aceh 
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Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
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Mutu Pendidikan Tinggi  

C. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal oleh Kementerian Riset 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018. 

D. Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 Tahun 2015 tentang Manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Poltekkes Kementerian 

Kesehatan. 

E. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi LAM-PTKes  

F. Buku 4 Pedoman dan Penilaian Akreditasi BAN-PT 

G. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi. 
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