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VISI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG 

 

PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN YANG BERMUTU, BERDAYA 

SAING, DAN BERINTEGRITAS DI TINGKAT NASIONAL TAHUN 2024  

 

 

MISI POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG 

1. Melaksanakan tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermutu, berdaya 

saing, dan berintegritas; 

2. Mengembangkan tata kelola perguruan tinggi bidang kesehatan yang 

kredibel, akuntabel, dan transparan;  

3. Mengembangkan kerjasama tri dharma perguruan tinggi bidang kesehatan 

balk di dalam maupun di luar negeri.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya, Pedoman Mata Kuliah Praktik Kerja Nyata (PKN) ini dapat kami 

selesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan sebuah kerangka acuan untuk 

pelaksanaan praktik mata kuliah PKN yang berupa hasil kesepakatan antara 

beberapa bagian yang ada di Program Studi D-III Keperawatan, D-III Kebidanan dan 

D-III Sanitasi Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang mulai dari Kaprodi, PJ. 

Kurikulum, PJ. Lapangan khususnya Koordinator PKN beserta dosen pengampu 

matakuliah dan instruktur yang terlibat pada mata kuliah ini.  

 Praktik Kerja Nyata (PKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian 

pada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa sekaligus sebagai bagian dari 

perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan PKN bersifat 

intrakurikuler, wajib dilaksanakan secara interdisipliner pada jenjang pendidikan 

Diploma III (D-III) di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Kegiatan PKN juga 

dilaksanakan dengan landasan kerja, maksud, tujuan, arah dan sasaran yang jelas. 

Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat melakukan transformasi ilmu dan 

pengetahuan yang telah diperoleh di bangku kuliah untuk menambah dan 

memperluas pengetahuan masyarakat. Di sisi lain, dengan melaksanakan PKN, 

mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan baik berkaitan dengan personal 

building dan kerja sama dengan orang lain maupun untuk meningkatkan kepekaan 

sosial, merumuskan, menganalisis, dan mencari alternatif penyelesaian terhadap 

permasalahan kesehatan yang dihadapi masyarakat. 

 Panduan ini dimaksudkan untuk dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan 

PKN pada tahun 2021. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa 

peserta Praktik Kerja Nyata dan menjadi acuan dalam melakukan pembimbingan 

terhadap mahasiswa bimbingannya.  

       Tanjungpinang, April 2021  

Direktur, 

 

Iwan Iskandar, S.K.M., M.K.M. 

NIP. 196807141992031003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia, 

dilakukan melalui pendekatan dan memperluas jangkauan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dengan adanya penempatan tenaga 

kesehatan, terutama di daerah yang jauh dari jangkauan pelayanan 

kesehatan dalam bentuk pelayanan yang bersifat promotif, preventif, dengan 

tidak mengabaikan pelayanan kuratif dan rehabilitatif sesuai dengan 

kewenangan tenaga kesehatan dan harus mampu menggerakkan peran 

serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai 

dengan prinsip primary health care. Peran tenaga kesehatan dituntut untuk 

dapat memberikan pelayanan kesehatan berupa perawatan kesehatan 

masyarakat, pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana (KIA-KB), 

penyehatan lingkungan di masyarakat. 

  Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang yang merupakan salah satu 

Perguruan Tinggi kesehatan, memiliki peran dan tanggung jawab sosial 

melalui tridharma perguruan tinggi mengenai permasalahan yang sedang 

dihadapi bangsa saat ini. Seluruh masyarakat Indonesia sedang menghadapi 

penyebaran wabah Virus Corona SARS-CoV-2 atau pandemi Covid-19 yang 

lebih dikenal dengan Virus Corona. Pandemi Covid-19 berdampak pada 

semua aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, tatanan sosial hingga 

keselamatan dan nyawa manusia. Oleh karena itu, Poltekkes Kemenkes 

Tanjungpinang diharapkan dapat ikut berkontribusi tehadap penanganan 

masalah yang sedang dihadapi masyarakat saat ini, yaitu penanganan wabah 

pandemi Covid-19 melalui upaya promotif dan preventif. 

  Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang melaksanakan tridharma 

Perguruan Tinggi, salah satunya melalui kegiatan PKN. Adapun tujuan utama 

yang akan dicapai melalui kegiatan PKN ini adalah meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pada 

pelaksanaan kegiatan. 
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1.2. DESKRIPSI MATA KULIAH 

  Mata kuliah ini sepenuhnya menggunakan metode praktikum di 

lapangan. Metode ini didesain untuk memberikan pengalaman belajar nyata 

mahasiswa di bidang kesehatan, menerapkan IPTEK bidang kesehatan 

secara kerja tim (Team Work), interdisipliner, menumbuh-kembangkan nilai-

nilai kemandirian, kepemimpinan, kewirausahaan, keuletan, etos kerja dan 

tanggung jawab serta jiwa peneliti. Mata kuliah ini memberikan pengalaman 

pada mahasiswa dalam bekerjasama dan menyelesaikan masalah kesehatan 

masyarakat yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas melalui pelaksanaan 

program-program pokok dan program pengembangan Puskesmas. Beban 

studi mata kuliah ini sebesar 2 SKS praktek lapangan dan dilaksanakan pada 

semester VI. Pada pembelajaran PKN, terdapat pengurangan jam praktik 

dengan total jam/hari sebesar 8 jam/hari, yang terdiri dari: 5 jam kegiatan 

bimbingan luring di lapangan bersama CI Pembimbing dan 3 jam kegiatan 

bimbingan daring bersama Dosen Pembimbing. 

 

1.3. DASAR PEMIKIRAN 

  Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah kolaborasi konsep kuliah kerja nyata 

yang lazim dilaksanakan di Perguruan tinggi. Pendidikan pada dasarnya 

merupakan proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis 

agar siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani 

kehidupan secara bertanggung jawab berarti berani mengambil keputusan 

yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala konsekuensi yang 

ditimbulkannya. 

  Pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara 

memberikan pemahaman tentang religiusitas, kecakapan, keterampilan, 

kepekaan dan kecintaan mahasiswa terhadap kehidupan umat manusia pada 

umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan 

pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tri 

Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang termaktub 

dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9. Seluruh sivitas 
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akademika wajib dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Tri Dharma 

tersebut. Sivitas akademika sendiri menurut Undang-Undang merupakan 

komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya 

akademik. Sivitas akademika yang dimaksud disini adalah dosen dan 

mahasiswa. 

  Ketiga aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut 

dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan 

harapan agar kelak para lulusan Perguruan Tinggi dapat menjadi manusia 

yang berilmu pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu 

melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan 

umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya.  

  Praktek Kerja Nyata adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib yang 

memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode 

pemberian pengalaman belajar yang nyata kepada mahasiswa dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Praktek Kerja Nyata juga merupakan 

wahana penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi, dilaksanakan di 

luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja dan persyaratan tertentu. Oleh 

karena itu, PKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia 

akademik-teoritik dan dunia empirik-praktis. Dengan demikian akan terjadi 

interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling asah, asih dan asuh 

antara mahasiswa dan masyarakat. 

 

1.4. KEBIJAKAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

  Kebijakan tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

khususnya pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, 

antara lain: 

1. Pengabdian kepada masyarakat disesuaikan dengan perkembangan 

masyarakat yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam 

rangka menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 

2. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mengembangan 

pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan daerah melalui 

kerja sama antara perguruan tinggi dan badan lain baik di dalam maupun 

luar negeri berdasarkan prinsip saling menguntungkan. 
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3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan bentuk susunan 

organisasi serta tugas dan fungsinya ditetapkan dengan keputusan 

Direktur atas persetujuan Senat Akademik. 

  Melalui PKN, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dan bekerja 

dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Secara lebih nyata, PKN merupakan media 

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara sistematis 

dalam program pemberdayaan masyarakat. PKN juga diharapkan menjadi 

pendorong pengembangan riset terapan secara mutualistik dalam rangka 

membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Kegiatan PKN 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 

berinteraksi langsung ke masyarakat setempat. Bagi Pemerintah daerah dan 

masyarakat setempat, kegiatan PKN dapat membantu percepatan proses 

pembangunan kesehatan. 

 

1.5. PRINSIP DASAR PELAKSANAAN 

Sejalan dengan perubahan paradigma tri dharma perguruan tinggi, maka 

PKN dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip: 

1. Keterpaduan aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi: aspek pendidikan, 

pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penelitian 

menjadi landasan dalam perencanan, pelaksanaan, dan tolak ukur evaluasi 

PKN. 

2. Pelestarian prinsip PKN: PKN dilaksanakan untuk mencapai 

pengembangan kepribadian mahasiswa (personality development), 

pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dan 

pengembangan institusi (institutional development). 

3. Empati-Partisipatif: PKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat 

dalam pembangunan melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, 

mengikutsertakan dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap 

pembangunan. PKN dilaksanakan secara interaktif dan sinergis antara 

mahasiswa dan masyarakat. Konsekuensinya, kertelibatan  kedua belah 

pihak dalam setiap kegiatan mutlak diperlukan. Keterlibatan itu dimulai 

sejak perencanaan program kegiatan lapangan, pelaksanaan, dan evaluasi. 

Untuk itu para mahasiswa dan pengelola PKN harus mampu mengadakan 
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pendekatan sosial-kultural terhadap masyarakat sehingga lebih kooperatif 

dan partisipatif.  

4. Interdispliner: PKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari 

berbagai disiplin ilmu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. 

Dalam operasionalnya, mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir 

dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di 

lokasi PKN. 

5. Komprehensif-Komplementatif dan berdimensi luas: PKN berfungsi sebagai 

pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. 

Dengan demikian diharapan mahasiswa peserta PKN mampu 

mengaktulisasikan diri secara profesional dan proporsional. 

6. Realistis-Pragmatis: program–program kegiatan yang direncanakan pada 

dasarnya  bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, 

dapat dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang 

tersedia di lapangan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

7. Enviroment development:  PKN dilaksanakan untuk melestarikan dan 

mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk kepentingan bersama. 

 

1.6. TUJUAN DAN SASARAN 

A. Tujuan  

Tujuan dari pelaksanaan PKN adalah: 

1. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa dibidang kesehatan 

masyarakat. 

2. Melaksanaan terapan IPTEK secara teamwork dan interdispliner 

(Keperawatan, Kebidanan, dan Sanitasi). 

3. Menanamkan nilai kepribadian: 

a. Nasionalisme dan jiwa pancasila. 

b. Keuletan, etos kerja dan tanggung jawab. 

c. Kemandirian, kepemimpinan, dan kewirausahaan. 

4. Menanamkan jiwa peneliti: 

a. Eksploratif dan analisis. 

b. Mendorong learning community dan learning society. 
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B. Sasaran 

Pada dasarnya kegiatan PKN diarahkan kepada 3 sasaran yaitu: 

1. Mahasiswa 

a. Memperdalam pengertian, penghayatan dan pengalaman mahasiswa 

tentang 

1) Cara berpikir dan bekerja interdisipliner dan lintas sektoral. 

2) Kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan 

pada umumnya dan pembangunan daerah pedesaan pada  

khususnya. 

3) Kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan serta 

keseluruhan konteks masalah pembangunan pengembangan 

daerah.  

b. Memdewasakan alam pikiran mahasiswa dalam setiap penelaahan 

dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis 

ilmiah. 

c. Membentuk sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung 

jawab  mahasiswa terhadap kemajuan masyarakat. 

d. Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan 

program-program pengembangan dan pembangunan. 

e. Membina mahasiswa agar menjadi seorang innovator, motivator, dan 

problem solver.  

f. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa 

sebagai kader pembangunan. 

2. Masyarakat/ Pemerintah 

a. Memperoleh bantuan pikiran dan tenaga untuk merencanakan serta 

melaksanakan program pembangunan kesehatan. 

b. Meningkatkan kemampuan berfikir, bersikap dan bertindak agar 

sesuai dengan program pembangunan kesehatan. 

3. Perguruan Tinggi 

a. Perguruan tinggi lebih terarah dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan kepada mahasiswa, dengan adanya umpan balik 

sebagai hasil intergrasi mahasiswa dengan masyarakat. Dengan 

demikian, kurikulum perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan 

tuntutan pembangunan. Tenaga pengajar memperoleh berbagai 
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kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses 

pendidikan. 

b. Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan instansi 

pemerintah atau depertemen lainnya dalam melaksanakan 

pembangunan dan pengembangan IPTEK. 

c. Perguruan tinggi dapat mengembangkan IPTEK yang lebih 

bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah 

pembangunan kesehatan. 
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BAB II 

KONSEP PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA NYATA 

 

2.1. TUGAS DAN WEWENANG 

 

Supervisi   
Yang berhak melakukan kegiatan supervisi lapangan PKN ialah: 

 
1. Semua unsur pimpinan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang (Direktur, 

Wadir I, Wadir II, Wadir III) 
 

2. Koordinator Mata Kuliah PKN  
 

3. Semua unsur pimpinan yang dianggap mempunyai pengalaman khusus 

dalam kegiatan PKN 
 

4. Semua unsur pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dalam kegiatan 

PKN yang dibuktikan dengan surat tugas 

Kegiatan Supervisi meliputi: 
 

1. Memantau kegiatan bimbingan pelaksanaan PKN. 
 

2. Memantau pelaksanaan kegiatan PKN oleh mahasiswa di lapangan. 
 

3. Memberi petunjuk dan pengarahan tentang kegiatan PKN bila diperlukan. 
 

4. Membuat laporan supervisi. 
 

Pembimbing Lapangan    
Tugas ini dilaksanakan oleh dosen tetap Poltekkes Kemenkes 

Tanjungpinang dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 
  

1. Melaksanakan bimbingan kegiatan PKN yang telah ditetapkan. 

2. Bersedia mengikuti peraturan yang telah ditetapkan didalam Buku Panduan 
PKN. 

 
3. Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas mahasiswa selama kegiatan 

PKN. 
 

4. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan 

PKN secara luring dan daring. 
 

5. Mengintegrasikan kegiatan PKN dengan program kegiatan pemerintah. 
 

6. Memantau semua kegiatan PKN mahasiswa di lapangan. 
 

7. Memberikan catatan khusus terhadap mahasiswa yang tidak menaati aturan 
PKN.  
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8. Mengambil keputusan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama di 

lapangan setelah dimusyawarahkan diantara pembimbing lapangan, yang 

diketahui oleh supervisor. 

9. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegiatan PKN di lapangan. 
 

Ketua Pelaksana PKN   
Ketua pelaksana PKN adalah mahasiswa yang menerima tugas dan 

tanggungjawab dari kampus. Tugas dan tanggung jawab ketua pelaksana PKN 

adalah: 

1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan PKN di lapangan dibawah petunjuk dan 

bimbingan pembimbing lapangan. 
 

2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan PKN yang menjadi 

lokasi. 
 

3. Melaporkan dan menginformasikan semua peristiwa yang terjadi pada 

mahasiswa maupun hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan PKN 

mahasiswa.  
 

4. Bertanggung jawab terhadap kehadiran mahasiswa di lokasi praktik. 
 

5. Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat. 
 
  

 
2.2 STRATEGI PEMBELAJARAN 
 

A. Persiapan 
 

1. Membuat buku panduan PKN 

2. Membuat proposal PKN 

3. Berkolaborasi dengan tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Kepulauan Riau dalam menentukan lahan PKN 

4. Pendekatan institusi (mengurus perijinan dengan pihak Puskesmas, 

Kecamatan, Kelurahan, RW, RT, dan lain-lain) 

5. Pendekatan kemasyarakat (tokoh masyarakat) 

 

B. Pelaksanaan PKN di masa Adaptasi Kebiasaan Baru  

Bentuk kegiatan dan penentuan lokasi PKN disesuaikan dengan 

visi, misi dan kurikulum Program Studi masing-masing. Kegiatan PKN 

dilakukan dengan dua metode, yaitu daring dan luring. Adapun tahapan 

pelaksanaan PKN adalah sebagai berikut:  
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1. Pembukaan dan Sosialisasi PKN.  

2. Pengumpulan data. 

3. Pengolahan dan analisa data. 

  4. Mendiskusikan hasil survey dengan pihak terkait. 

5. Implementasi dan evaluasi 

6. Penyusunan Laporan 

7. Penutupan Kegiatan 

   
C. Protokol Kesehatan Pelaksanaan PKN 

1. Prodi melakukan mapping lahan yang bersedia menerima 

mahasiswa praktikan. 

2. Prodi melakukan survei kesiapan mahasiswa serta survei kondisi 

Kesehatan umum untuk mengikuti praktik ke lahan melalui form self 

asessement. 

3. Semua mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran praktik ke 

lahan wajib membawa surat ijin dari orang tua/suami/istri/keluarga 

dan melakukan rapid test antigen. 

4. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran praktik ke lahan 

karena tidak memperoleh ijin orang tua/suami/istri/keluarga tetap 

diijinkan dan mahasiswa dapat mengganti praktik tersebut pada 

semester berikutnya dengan konsekuensi penambahan masa studi 

serta pengaturan dilakukan oleh Prodi. 

5. Semua mahasiswa yang melaksanakan praktik di lahan wajib 

mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). 

6. Setiap mahasiswa yang akan praktik di lahan wajib mengikuti 

protokol kesehatan sesuai syarat/ketentuan dari masing-masing 

tempat praktik. 

7. Mahasiswa wajib patuh pada aturan di lahan dan selalu menerapkan 

protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker atau face 

shield dan rajin cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand 

sanitizer. 

8. Saat melakukan kegiatan di lahan, agar memperhatikan jarak aman 

antar peserta (physical distancing), dan jika tidak memungkinkan 
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pelaksanaan kegiatan di komunitas dapat dilaksanakan secara 

virtual. 

9. Selama praktik, apabila ada keluhan sakit (panas, batuk, pilek, 

sesak, dan lain-lain) untuk segera melapor ke Prodi. 

10. Ketentuan kehadiran pembelajaran praktik di lahan mengacu pada 

panduan praktik tahun berjalan serta mengikuti ketentuan 

penjadwalan praktik yang diatur oleh prodi berkoordinasi dengan 

lahan. 
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Berikut adalah skema alur pelaksanaan PKN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data Sekunder 

Data Primer : Hasil wawancara dan 

lembar observasi berupa checklist, 

dan lain-lain 

Teridenifikasinya Masalah Kesehatan 

(Analisis Deskriptif: besar, trend, 

mortalitas, luas, keterkaitan dengan 

program) 

Instrumentasi Verifikasi Masalah 

Penentuan Prioritas Masalah  
Metode MCUA 

(Multiple Criteria Utility Assessment) 
atau yang lain 

Kerangka Akar Penyebab Masalah 
dan Instrumentasi 

(Identifikasi Penyebab) 

Survei ke Masyarakat 
(Teridentifikasinya faktor risiko dan 

prioritasi faktor risiko atau penyebab) 

Penentuan Alternatif Pemecahan 
Masalah 

(Based on prior knowledge and 
Experience) 

 
EVALUASI 

 
PELAPORAN 

Gambar 1. Skema Alur Pelaksanaan PKN 
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BAB III 

PENILAIAN DAN EVALUASI 

 

 
3.1. PENILAIAN 

  Ditetapkannya PKN sebagai mata kuliah intrakurikuler wajib di 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungpinang, maka penilaian terhadap 

mahasiswa dilakukan secara akademik. Penilaian akademik meliputi 3 (Tiga) 

ranah pendidikan yaitu: 

A. Pengetahuan (cognitif),  

B. Sikap(affective),  

C. Ketrampilan (psychomotoric).  

Kegiatan PKN dilakukan dalam rangkaian proses yang memiliki 

tahapan kegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka penilaian terhadap prestasi 

mahasiswa merupakan gabungan dari nilai-nilai yang dapat dicapai oleh 

mahasiswa dari setiap tahap kegiatan. Penilaian tersebut dilakukan oleh 

penilai, dan pokok-pokok penilaian tersebut meliputi komponen-komponen 

penilaian, bobot komponen penilaian, dan nilai akhir. Secara lengkap hal ini 

diuraikan sebagai berikut: 

A. Penilai 

Penilai adalah dosen pembimbing dan CI lapangan. 

B. Komponen Penilaian 

Komponen penilaian diatur lebih lanjut sesuai kebutuhan kurikulum 

program studi masing-masing. 

C. Bobot Komponen Penilaian 

1. Pengetahuan (cognitif): 30%  

2. Sikap(affective): 10% 

3. Ketrampilan (psychomotoric): 60%  

D. Nilai akhir 

Nilai batas lulus untuk Mata Kuliah PKN minimal 79 (A). 

 

3.2. EVALUASI  

  Evaluasi sebagai kegiatan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi 

membutuhkan kegiatan lain yaitu pemantauan atau monitoring. Tanpa 
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pemantauan, evaluasi akan kehilangan dasar-dasar keabsahannya dan tanpa 

evaluasi pemantauan akan menjadi kegiatan yang tidak berarti. Untuk itu 

pemantauan dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang saling melengkapi. 

Pemantauan dan evaluasi adalah bagian penting yang tidak 

terpisahkan dari suatu pelaksanaan program. Dengan pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang menyangkut 

perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil yang dicapai maupun dampak 

yang timbul. Pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengelolaan dan 

pengembangan program PKN dilakukan melalui jaringan evaluatif dalam 

keseluruhan pengelolaan dan upaya-upaya pengembangnya. Evaluasi perlu 

dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan PKN guna 

pengendalian dan pengarahan agar pencapaian tujuan tidak menyimpang 

dari rencana yang telah ditetapkan. 

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai: 

a. Masukan untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan usaha-usaha 

selanjutnya baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat. 

b. Umpan balik untuk perbaikan, peningkatan dan pengembangan 

perguruan tinggi. 

Selanjutnya pemantauan dan evaluasi terhadap hasil serta dampak yang 

timbulkan berguna bagi penilaian program yaitu mengenai tingkat 

keberhasilan yang dicapai faktor kendala dan pendukung yang ada, efisiensi 

dan efektifitas program, serta pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan. 

A. Evaluasi kegiatan PKN 

 Evaluasi kegiatan PKN dilaksanakan oleh program studi masing-

masing. Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir periode kegiatan PKN. 

Evaluasi ini meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan, 

pelaksanan tahapan kegiatan, termasuk penyusunan laporan dan 

penilaiannya. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengukur sejauh 

mana tujuan yang telah dicapai dan dampak yang ditimbulkan baik 

terhadap pembelajaran mahasiswa maupun pemberdayaan masyarakat 

yaitu perkembangan kepribadan mahasiswa (personality development), 

pemberdayaan masyarakat (community empowerment), dan 

perkembangan kelembangaan (Institusional development) yang terkait. 
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 Bahan evaluasi juga dapat diperoleh dari laporan tertulis sebagai 

bentuk pertanggungjawaban ilmiah dan menajerial atas semua kegiatan 

PKN yang telah dilakukan. Dari laporan itu pula dapat diketahui 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKN dalam bentuk kuantitas dan 

kualitas program, kelayakan program dan besarnya partisipasi masyarakat 

baik dalam bentuk pemikiran, tenaga dan dana. 

B. Evaluasi Keberlanjutan 

Sebagai suatu program pendidikan, kegiatan PKN yang melibatkan secara 

sinergis unsur mahasiswa, masyarakat, dan kelembagaan diharapkan 

dapat menimbulkan dampak positif. Fungsi evaluasi ini adalah untuk 

menjaga agar dampak positif kegiatan PKN dapat terus dikembangkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Buku pedoman Praktik Kerja Nyata (PKN) di masa adaptasi kebiasaan baru 

ini merupakan buku pedoman praktik yang digunakan oleh program studi (prodi) 

sebagai acuan dalam pembuatan proposal dan pedoman PKN di masing-masing 

prodi. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran proses 

pelaksanaan PKN. Petunjuk-petunjuk maupun peraturan-peraturan lain yang belum 

terangkum dalam buku pedoman ini akan dilengkapi dan disesuaikan setelah 

dilakukan evaluasi Praktik Kerja Nyata. 
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LAMPIRAN  

 

PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 

I. Pendahuluan 

Seperti umumnya pada kegiatan akademik yang lain, kegiatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa peserta PKN juga wajib dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah maupun secara manajerial melalui suatu bentuk laporan. Adapun 

materi laporan ini meliputi kegiatan-kegiatan dari mulai perecanaan program, 

perkembangan pelaksanaan sampai penilaian pelaksanaan secara 

keseluruhan. Diharapkan dari laporan yang dibuat oleh mahasiswa peserta 

PKN ini akan dapat dilihat dan dievaluasi guna pengembangan dan 

peningkatan pelaksanaan PKN sesuai  dengan kebutuhan dan kondisi 

tertentu. Dengan demikian PKN dapat lebih berdaya guna dan tepat sasaran 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

Setiap mahasiswa peserta PKN wajib membuat laporan sesuai dengan jenis 

laporan yang ditentukan. Untuk memudahkan penyusunannya, telah 

disediakan lembar-lembar yang diperlukan termasuk lembar pendukungnya. 

Hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa adalah ketertiban dan kedisplinan 

dalam mengisi lembar-lembar  laporan yang ada. Pada dasarnya laporan 

PKN didasarkan lembar laporan ilmiah yaitu objektif, sistematis, akurat, 

praktis dan komunikatif. 

a. Objektif yaitu materi dalam laporan merupakan gambaran nyata di 

lapangan baik yang menyangkut kondisi, prosedur, proses maupun produk 

kegiatan yang dilakukan. 

b. Sistematis yaitu materi disusun dengan urutan dan tatanan yang 

memudahkan pembaca memahami isi laporan 

c. Akurat yaitu Materi mengacu pada ketetapan data dan informasi kegiatan. 

d. Praktis yaitu Materi disusun secara lugas tetapi mencakup keseluruhan 

data dan informasi yang diperlukan. 

e. Komunikatif yaitu materi dalam laporan mudah dimengerti, terdapat 

kesesuaian pemahaman tentang pesan atau materi yang ingin 
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disampaikan oleh penyusunan laporan dengan apa yang ditangkap oleh 

pembacanya. 

 

 

II. Jenis Laporan 

Setiap mahasiswa peserta PKN wajib membuat laporan kegiatan. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan disusun oleh setiap kelompok mahasiswa 

setelah melakukan sosialisasi program kegiatan di lokasi PKN. Laporan 

Pelaksanaan Kegiatan disusun pada minggu terakhir mahasiswa berada di 

lokasi dan telah menyelesaikan program kegiatannya.  

Laporan pelaksanaan kegiatan PKN mahasiswa disusun selama 

seminggu terakhir sebelum penarikan dari lokasi. Susunan laporan PKN 

sebagai berikut: 

- Halaman sampul 

- Halaman pengesahan 

- Kata pengantar 

- Daftar isi 

- Pelaksanaan PKN 

 BAB I Latar Belakang 

 BAB II Tinjauan Kepustakaan 

 BAB III Hasil rencana dan pelaksanaan PKN 

 BAB IV Pembahasan 

 BAB V Kesimpulan dan saran 

- Lampiran yang terdiri dari: 

 Rekapitulasi hasil pengumpulan data 

 Foto-foto (foto-foto untuk laporan yang dikumpulkan untuk 

panitia harus asli, tetapi laporan lain boleh tidak asli) 
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Contoh halaman sampul 

 

LAPORAN KEGIATAN 
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