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Formulir : 

SURVEY SOSIALISASI VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN PS DIII KEPERAWATAN DWM 

 

Yth. Seluruh Civitas akademika  Program Sudi D III Keperawatan Akper Dharma Wacana Metro 

Dalam rangka evaluasi sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran  Prodi D III Keperawatan dimohon untuk mengisi quesioner 
dibawah ini. 
Petunjuk. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. 

1. Visi Program Studi D III Keperawatan sekaligus  visi Akper Dharma Wacana  Metro saat ini adalah:  

a. Unggul dalam bidang paliatif care di provinsi Lampung pada tahun 2030. 

b. Unggul dalam bidang paliatif care  di Indonesia pada tahun 2030. 

c. Unggul dalam Keperawatan gawat darurat  di provinsi Lampung pada tahun 2030. 

d. Unggul dalam Keperawatan gawat darurat di Indonesia  pada tahun 2030. 

 

2. Misi pertama dari Program Studi D III Keperawatan saat ini adalah:   

a. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang paliatif care 
b. Meningkatkan mutu SDM pendidik dan kependidikan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya. 
c. Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan khususnya di bidang 

paliative care pada  jurnal nasional dan internasional.  
d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan pada 

umumnya dan khususnya paliative care 
 

3. Misi Program Studi D III Keperawatan Dharma Wacana  Metro terkait dengan sumber daya manusia adalah:  
a. Menyelenggarakan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan 

berkualitas.  
b. Meningkatkan mutu SDM pendidik dan kependidikan melalui pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya 
c. Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan khususnya di bidang 

paliative care pada  jurnal nasional  
d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan pada 

umumnya dan khususnya paliative care 
 

4. Misi ke tiga Program Studi D III Keperawatan Dharma Wacana  Metro terkait pengabdian kepada masyarakat adalah: 
a. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang paliatif care 
b. Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan khususnya di bidang 

paliative care pada  jurnal nasional dan internasional.  
c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan pada 

umumnya dan khususnya paliative care 
d. Menyelenggarakan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan 

berkualitas.  
 

5. Misi terkait tata pamong yaitu:  
a. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang paliatif care 
b. Mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan khususnya di bidang 

paliative care pada  jurnal nasional dan internasional.  
c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengaplikasikan ilmu keperawatan pada 

umumnya dan khususnya paliative care 
d. Menyelenggarakan tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu yang transparan dan 
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berkualitas.  
6. Tujuan pertama dari misi menyelenggarakan pendidikan keperawatan vokasional yang bermutu dan unggul dalam bidang 

paliatif care adalah:  
a. Meningkatkan kualitas SDM Akper Dharma Wacana Metro melalui pendidikan berkelanjutan 

b. Menghasilkan lulusan  yang dapat bersaing secara nasional dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada 

umumnya dan  khususnya dalam bidang paliative care di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan khususnya di bidang 

paliative care serta publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal ilmiah, konferensi atau seminar nasional dan 

internasional 

d. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. 

 
7. Tujuan dari misi mendorong kemajuan penelitian dan publikasi ilmiah tentang keperawatan pada umumnya dan 

khususnya di bidang paliative care pada  jurnal nasional dan internasional adalah:   
a. Menghasilkan lulusan  yang dapat bersaing secara nasional dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan pada 

umumnya dan  khususnya dalam bidang paliative care di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. 

b. Meningkatkan kualitas SDM Akper Dharma Wacana Metro melalui pendidikan berkelanjutan 
c. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan khususnya di 

bidang paliative care serta publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal ilmiah, konferensi atau seminar nasional dan 
internasional 

d. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan meningkatkan peran aktif dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat. 

 
8. Salah satu sasaran program untuk menghasilkan lulusan yang dapat bersaing secara nasional dalam rangka memberikan 

pelayanan kesehatan pada umumnya dan khususnya dalam bidang paliatif care di berbagai tatanan pelayanan kesehatan 
yaitu:   
a. Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S2  

b. Peningkatan strata Pendidikan tenaga kependidikan  

c. Peningkatan kualitas dan produktifitas lulusan  

d. Peningkatan jumlah penelitian keperawatan  

 
9. Sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM Akper Dharma Wacana Metro melalui pendidikan berkelanjutan adalah:  

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 

b. Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S3 

c. Peningkatan jumlah penelitian keperawatan  

d. Peningkatan kualitas dan produktifitas lulusan  

 
10. Salah satu sasaran untuk meningkatkan dan mengembangkan penelitian bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya 

dan khususnya di bidang paliative care serta publikasi hasil penelitian baik dalam jurnal ilmiah, konferensi atau seminar 
nasional dan internasional yaitu:      
a Peningkatan kualitas dan kuantitas penerimaan mahasiswa baru 

b Peningkatan strata pendidikan dosen berpendidikan S3 

c Peningkatan jumlah penelitian keperawatan  

d Peningkatan kualitas dan produktifitas lulusan  
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