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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Visi Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang
adalah terwujudnya Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan (STIK) Bina Husada yang unggul di bidang kesehatan lingkungan, kompeten dan
berkarakter di Indonesia tahun 2025. Dalam pencapaian visi tersebut, disusunlah misi Program
Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang yakni (1)
Memberikan pembelajaran dan pelatihan tentang IPTEK kesehatan masyarakat yang
berdasarkan kompetensi dan problematika riil di masyarakat; (2) Melaksanakan penelitian
untuk pengembangan ilmu kesehatan masyarakat; (3) Melaksanakan pengabdian masyarakat
yang berbasis riset di bidang kesehatan lingkungan; dan (4) Membangun kemitraan baik
domestik maupun luar negeri guna mencapai kompetensi lulusan.
Tujuan Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada
Palembang adalah (1) Menghasilkan alumni Pascasarjana Kesehatan Masyarakat yang
memiliki wawasan luas, berkarakter dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kesehatan
masyarakat; (2) Menghasilkan penelitian pengembangan karya ilmiah ilmu kesehatan
masyarakat; (3) Menghasilkan pengabdian masyarakat yang berbasis riset di bidang kesehatan
lingkungan; dan (4) Menghasilkan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan.
Residensi merupakan suatu kegiatan praktik kerja lapangan dalam kurun waktu yang
ditetapkan guna memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dan mendapatkan pengalaman nyata. Hasil

residensi disajikan dalam

bentuk laporan untuk diseminarkan. Residensi adalah mata kuliah wajib program studi bagi
mahasiswa Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat dengan bobot 2 SKS yang
dilaksanakan di instansi kesehatan baik di dalam maupun di luar Kota Palembang.
Kegiatan residensi bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan terlibat
langsung dalam rangka memecahkan permasalahan kesehatan berdasarkan pendekatan teoritis
yang didapatkan selama perkuliahan, serta mendapatkan masalah yang dapat diangkat sebagai
topik penelitian pada tugas akhirnya. Pendekatan yang digunakan adalah siklus pemecahan
masalah melalui analisis situasi, identifikasi masalah, prioritas masalah, penetapan tujuan,
penyusunan alternatif pemecahan masalah, penyusunan rencana operasional, implementasi dan
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penggerakkan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi. Semua tahapan
dilaksanakan bersama dengan staf terkait di unit kerja tempat residensi, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya di unit kerja/instansi tersebut.
Kegiatan residensi diharapkan dapat membentuk kemitraan antara Program Studi Pascasarjana
Kesehatan Masyarakat dengan instansi kesehatan dan dapat mempertemukan pendekatan
akademik/teoritis dengan pendekatan operasional di lapangan. Kesenjangan antara akademik
dan operasional ini dapat dibahas bersama melalui kegiatan residensi antara mahasiswa,
pembimbing akademik dan pembimbing lapangan.

1.2 Tujuan Residensi
1.2.1

Tujuan Umum
Mahasiswa mampu melakukan siklus pemecahan masalah dalam penyelesaian masalah

yang ada di lapangan serta mendapatkan masalah yang dapat diangkat sebagai topik penelitian
pada tugas akhir dengan baik.

1.2.2

Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan Residensi adalah:
1) Mahasiswa mampu melakukan analisis situasi di instansi tempat residensi dengan
baik.
2) Mahasiswa mampu melakukan identifikasi masalah di instansi tempat residensi
dengan baik.
3) Mahasiswa mampu melakukan prioritas masalah di instansi tempat residensi dengan
baik.
4) Mahasiswa mampu menetapkan tujuan dari prioritas masalah yang didapatkan di
instansi tempat residensi dengan baik.
5) Mahasiswa mampu menyusun alternatif pemecahan masalah dari tujuan yang ingin
dicapai di instansi tempat residensi dengan baik.
6) Mahasiswa mampu menyusun rencana operasional di instansi tempat residensi
dengan baik.
7) Mahasiswa mampu melakukan implementasi di instansi tempat residensi dengan
baik.
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8) Mahasiswa mampu mempresentasikan laporan hasil residensi dengan baik.
9) Mahasiswa mampu mendapatkan masalah penelitian untuk tugas akhir dengan tepat.
10) Mahasiswa mampu menyusun proposal tesis dengan baik.

1.3 Manfaat Residensi
1.3.1

Bagi Mahasiswa

1) Dapat menerapkan teori yang diperoleh selama menjalani perkuliahan.
2) Mendapat pengalaman nyata dengan terlibat dalam pelaksanaan residensi di lapangan.
3) Mendapatkan masalah penelitian untuk penulisan tugas akhir.
4) Mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan pribadi sebagai seorang manajer
yang handal.
1.3.2

Bagi Tempat Residensi

1) Dapat memanfaatkan tenaga terdidik untuk kepentingan instansi tempat residensi.
2) Sebagai referensi untuk mendapatkan calon manajer yang handal.
3) Mendapat informasi tentang Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK
Bina Husada, sehingga terbuka peluang kerjasama lebih lanjut dalam bidang penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat.

1.3.3

Bagi Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada

1) Dapat menjadi salah satu bahan evaluasi materi perkuliahan yang telah diberikan
kepada mahasiswa, sehingga dapat terjadi peningkatan kualitas pembelajaran.
2) Dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi untuk penulisan laporan dan tugas
akhir mahasiswa.
3) Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan bagi ProgramStudi
Pascasarjana Kesehatan Masyarakat dengan instansi tempat residensi.
4) Mempunyai bahan kajian dan studi kasus yang dapat disajikan kepada angkatan
berikutnya.
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BAB II
KEGIATAN RESIDENSI
2.1 Kegiatan Residensi
Dalam residensi, setiap mahasiswa melakukan kegiatan:
1) Analisis situasi pada instansi tempat kerja yang telah ditentukan.
2) Memilih salah satu unit kerja yang perlu diselesaikan permasalahannya berdasarkan
pertimbangan hasil analisis situasi dan masukan dari pembimbing lapangan.
3) Melakukan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen serta berbagai
metode pengumpulan informasi lainnya di unit kerja terpilih.
4) Melaksanakan pemecahan masalah yang ada di unit kerja terpilih dengan
menggunakan langkah-langkah pada siklus pemecahan masalah.
5) Membuat laporan residensi.
6) Mempresentasikan laporan residensi.
7) Menyusun proposal tesis berdasarkan masalah penelitian yang didapatkan dari
residensi.

2.2 Bobot SKS Residensi
Mata kuliah residensi memiliki bobot 2 SKS yang akan ditempuh dalam waktu 10 hari
kerja di lapangan dengan lama kerja 8 jam/hari, 10 hari kerja mandiri untuk menyelesaikan
laporan residensi, serta 10 hari kerja untuk menyelesaikan proposal tesis.

2.3 Peserta Residensi
Peserta residensi adalah mahasiswa aktif semester III Program Studi Pascasarjana
Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang. Jumlah peserta residensi adalah 93
mahasiswa. Tempat residensi ditentukan berdasarkan instansi tempat kerja masing-masing
mahasiswa.
2.4 Waktu dan Tempat Residensi
Waktu pelaksanaan residensi di lapangan dimulai tanggal 28 Desember s.d 7 Januari
2021. Tempat residensi adalah instansi tempat kerja masing-masing mahasiswa dan
menyatakan bersedia menerima mahasiswa Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat
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STIK Bina Husada Palembang untuk kegiatan residensi. Tempat residensi adalah seperti
terlampir dalam panduan ini.

2.5 Pembimbing Residensi
Selama melaksanakan residensi mahasiswa dibimbing oleh satu orang pembimbing
akademik dan satu orang pembimbing lapangan dari instansi tempat residensi.
2.5.1 Pembimbing Akademik
Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh Program Studi Pascasarjana
Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada Palembang yang memiliki kewenangan
dantanggung jawab penuh memberikan bimbingan akademis bagi mahasiswa yang sedang
mengikuti residensi dan membimbing secara substansi untuk penyusunan proposal tesis.
Kualifikasi pembimbing akademik minimal S2 bidang kesehatan.
Tugas Pembimbing Akademik:
1) Memberikan waktu konsultasi bagi peserta residensi pada setiap langkah dalam siklus
pemecahan masalah, penyusunan laporah hasil residensi, penentuan masalah yang
akan diangkat dalam tugas akhir, serta penyusunan proposal tesis.
2) Mengarahkan mahasiswa agar residensi dapat terlaksana sejalan dengan proses
penyusunan tesis.
3) Memberikan penilaian prestasi akademis dalam kegiatan residensi dan penyusunan
proposal tesis.
2.5.2 Pembimbing Lapangan
1) Pembimbing lapangan minimal S2 kesehatan
2) Bila tidak ada pembimbing lapangan dengan kualifikasi pendidikan S2 kesehatan,
maka dipilihtenaga ahli sesuai dengan masalah yang akan diangkat, dengan masa kerja
minimal 2 tahun.
3) Pembimbing lapangan diutamakan memiliki jabatan struktural.
Tugas Pembimbing Lapangan:
1) Membimbing, memberi arahan, dan memfasilitasi mahasiswa selama kegiatan
residensi terkait segala data dan informasi yang dibutuhkan.

PANDUAN RESIDENSI PPSKM STIK BINA HUSADA PALEMBANG

5

2) Memberikan teguran kepada mahasiswa yang tidak mentaati aturan atau petunjuk yang
telahdiberikan di instansi tempat residensi dan atau tata tertib residensi.
3) Memeriksa dan menandatangani laporan kegiatan harian.
4) Memeriksa laporan hasil residensi dan menandatangani laporan tersebut jika telah
disetujui.
5) Memberikan penilaian kepada mahasiswa.

2.6. Pemantauan dan Penilaian Residensi
Pemantauan pelaksanaan residensi dilakukan oleh pembimbing akademik dan
pembimbing lapangan untuk memastikan mahasiswa melaksanakan residensi sesuai dengan
tujuan residensi. Pemantauan oleh pembimbing akademik dapat dilakukan dengan melakukan
satu kali supervisi ke lapangan padasaat proses residensi sedang berlangsung untuk diskusi
dengan mahasiswa dan pembimbing lapangan dalam penentuan masalah yang ditemukan oleh
mahasiswa.
Penilaian residensi dilakukan oleh pembimbing akademik dan pembimbing lapangan.
Aspek yang dinilai oleh pembimbing akademik disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2
Evaluasi dan penilaian
Komponen
Penilaian
Aspek kognitif
Aspek afektif

Aspek
psikomotor

Laporan

Indikator Penilaian
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Penguasaan materi
Penguasaan terhadap siklus pemecahan masalah
Tanggung jawab
Kerjasama
Etika dan kepribadian
Etos kerja
Inisiatif
Kedisiplinan
Kehadiran
Kreatifitas

11. Kemampuan komunikasi
12. Kemampuan menyampaikan gagasan
13. Kemampuan melakukan langkah-langkah dalam siklus
pemecahan masalah
14. Isi laporan residensi
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Bobot
20%

20%

20%

40%
6

residensi

15. Redaksional laporan
16. Ketepatan waktu pengumpulan laporan

Kriteria Kelulusan:
Mahasiswa dinyatakan lulus untuk mata kuliah residensi apabila nilai akhir minimal B (7074). Apabila mahasiswa tidak lulus/gagal maka mahasiswa bersangkutan harus mengulang
kembali mata kuliah residensi.
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BAB III
LAPORAN HASIL RESIDENSI

3.1 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan laporan hasil residensi adalah sebagai berikut:
1) Judul (menggambarkan permasalahan terpilih).
2) Halaman pengesahan.
3) Kata pengantar
4) Daftar isi
5) Daftar tabel
6) Daftar gambar
7) Daftar lampiran
8) Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar belakang (latar belakang berisi uraian mengenai alasan pemilihan masalah).
1.2 Tujuan residensi (menjelaskan tujuan residensi di unit kerja yang dipilih).
1.3 Manfaat residensi (tuliskan manfaat bagi mahasiswa, instansi tempat residensi, dan
bagi Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat STIK Bina Husada
Palembang).
9) Bab 2 Tinjauan Pustaka
Pada bab ini mahasiswa menuliskan berbagai teori dan hasil-hasil penelitian terkait
masalah terpilih pada prioritas masalah di siklus pemecahan masalah.
10) Bab 3 Gambaran Umum
Gambaran umum berisi gambaran umum instansi tempat residensi.

Hal ini dapat

diperoleh dari profil dan dokumen pendukung lainnya di instansi tempat residensi.
Gambaran umum yang dituliskan dalam laporan meliputi visi, misi, dan tujuan instansi;
kedudukan, tugas, dan fungsi unit kerja terpilih pada instansi; berbagai program
pelayanan kesehatan yang ada pada unit tersebut dan metode yang dilakukan dalam
pelayanan kesehatan tersebut; struktur organisasi dan ketenagaan pada unit tersebut;
sarana dan prasarana yang ada pada unit tersebut; serta segala hal terkait dana atau
pembiayaan yang ada pada unit tersebut.
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11) Bab 4 Siklus Pemecahan Masalah
Data dan informasi pada analisis situasi diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan
telaah dokumen.
4.1

Analisis Situasi
Analisis situasi merupakan kegiatan mengumpulkan dan memahami informasi
tentang suatu informasi yang berguna untuk menetapkan masalah. Analisis situasi
bertujuan untuk memperoleh gambaran dan dinamika permasalahan secara jelas
serta faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Analisis situasi dapat
dilakukan dengan berbagai cara, yakni a) menggunakan informasi dari sistem
informasi yang telah ada, b) memanfaatkan data-data yang dianggap telah cukup
representatif, c) menggunakan berbagai pendekatan atau model, seperti model
sistem, HL.Blum, supply-demand, dsb, d) memperhatikan berbagai faktor yang
mempengaruhi kesehatan.

4.2

Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah merupakan perumusan masalah secara spesifik berupa
pernyataan adanya kesenjangan secara kualitatif dan kuantitatif; adanya batasan
orang, tempat, dan waktu; dan adanya pemahaman dinamika masalah. Identifikasi
masalah dapat berupa perumusan masalah pada determinan kesehatan, seperti
masalah lingkungan, masalah perilaku kesehatan, masalah pelayanan kesehatan,
dan masalah kependudukan/KB.

4.3

Prioritas Masalah
Penentuan prioritas masalah dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Penentuan
prioritas masalah adalah suatu proses yang dilakukan oleh sekelompok orang
dengan menggunakan metode tertentu untuk menentukan urutan masalah dari yang
paling penting sampai yang kurang penting. Prioritas masalah dapat ditentukan
dengan teknik skoring (kuantitatif) seperti teknik USG, Hanlon, Bryant dan lainlain, maupun dengan teknik non skoring (kualitatif) seperti teknik Delphi.
Langkah prioritas masalah adalah dengan menetapkan kriteria, memberikan bobot
masalah, dan menentukan skoring setiap masalah.
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4.4 Tujuan
Perumusan tujuan dilakukan agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik melalui
berbagai kegiatan yang direncanakan.
4.4 Alternatif Pemecahan Masalah
Alternatif pemecahan masalah disusun berdasarkan prioritas masalah yang telah
ditentukan.

Penentuan alternatif pemecahan masalah dengan menggunakan

Diagram Tulang Ikan (Fish Born Diagram) atau Diagram Sebab Akibat. Setelah
mahasiswa mengetahui sebab dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan
alternatif pemecahan masalahnya.
4.5 Rencana Operasional
Rencana operasional disusun berdasarkan alternatif pemecahan masalah yang
didapatkan.
4.6 Pelaksanaan dan Penggerakan
Setelah tersusun rencana operasional maka dilakukan tindakan/implementasi
terhadap rencana yang telah disusun tersebut.
12) Bab 5 Penutup
Penutup berisi rekomendasi kepada instansi tempat residensi.

Rekomendasi disusun

berdasarkan pada upaya yang paling visible, reasonable, dan manageable untuk dapat
dikerjakan oleh instansi tempat residensi dari berbagai alternatif yang ada. Sifat
rekomendasi harus rinci dan memiliki indikator penyelesaian, waktu penyelesaian, dan
biaya penyelesaian (bila ada).
13) Daftar Pustaka
Pustaka yang digunakan minimal 10 bahan bacaan (buku dan jurnal 10 tahun terakhir) dan
diutamakan adalah pustaka yang digunakan untuk pemecahan masalah. Cara penulisan
pustaka mengikuti format baku yang ada (Harvard).
14) Lampiran
Hal-hal penting yang perlu dilampirkan sebagai bukti laporan residensi adalah:
1.

Surat perizinan (surat pengantar dari STIK Bina Husada, dan surat keterangan telah
selesai residensi dari tempat residensi)

2.

Daftar hadir yang diketahui oleh pembimbing lapangan

3.

Struktur organisasi
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4.

Matriks wawancara mendalam

5.

Data pendukung

6.

Dokumentasi hasil observasi (berupa foto kegiatan)

3.2 Format Penulisan Laporan
Format penulisan laporan residensi adalah sebagai berikut:
1) Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih tanpa garis, minimum 70 gram dengan
ukuran A4.
2) Diketik dengan menggunakan huruf “Times New Roman”.
3) Font
Judul Bab: ukuran 14 (Bold), Judul Sub bab: ukuran 12 (Bold), Naskah isi: ukuran 12.
4) Spasi: 1,5 spasi
5) Margin pengetikan: Top: 3 cm, Bottom: 3 cm, Left: 4 cm, dan Right: 3 cm.
6) Antar Bab dan Subbab jarak 3 spasi.
7) Penulisan halaman Bab di bagian bawah tengah kertas, selain halaman Bab di kanan
atas kertas.
8) Judul tabel dan judul gambar ditulis dengan huruf kecil (huruf awal kata tiap judul
dengan huruf besar).
9) Judul tabel ditulis di atas tabel, dan judul gambar ditulis di bawah gambar. Penomoran
tabel dan gambar berurutan dari nomor 1, 2, dan seterusnya.
10) Tabel dibuat tanpa garis vertikal.
Laporan hasil residensi harus memperhatikan sistematika dan format penulisan laporan.
Laporan tersebut harus diserahkan kepada para pembimbing paling lambat 3 hari sebelum
presentasi.
3.3 Presentasi Hasil Residensi
Presentasi hasil residensi dilaksanakan secara daring berdasarkan kesepakatan instansi
tempat residensi, para pembimbing, dan program studi pascasarjana kesehatan masyarakat
STIK Bina Husada Palembang. Presentasi dihadiri oleh pimpinan instansi tempat residensi
atau yang mewakili, para pembimbing, dan ketua program studi pascasarjana kesehatan
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masyarakat STIK Bina Husada Palembangatau yang mewakili. Masukan dan koreksi dari
presentasi digunakan untuk menyempurnakan laporan.

3.4 Pengumpulan Laporan Hasil Residensi
Laporan yang telah dipresentasikan dan diperbaiki, ditandatangani oleh pembimbing
akademik dan pembimbing lapangan, serta pimpinan instansi tempat residensi dan ketua
program studi. Laporan residensi yang telah ditandatangan tersebut dikirimkan ke email
program studi dan email para pembimbing dalam bentuk pdf. Laporan dalam bentuk pdf
tersebut harus lengkap dari mulai cover s.d lampiran-lampiran pendukung.

PANDUAN RESIDENSI PPSKM STIK BINA HUSADA PALEMBANG

12

BAB IV
PROPOSAL TESIS

4.1 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan proposal tesis adalah sebagai berikut:
1) Halaman judul
2) Halaman persetujuan pembimbing
3) Kata pengantar
4) Daftar isi
5) Daftar tabel
6) Daftar gambar
7) Daftar lampiran
8) Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Rumusan masalah
1.3 Pertanyaan penelitian
1.4 Tujuan penelitian
1.5 Manfaat penelitian
1.6 Ruang lingkup penelitian
9) Bab 2 Tinjauan Pustaka
10) Bab 3 Metode Penelitian
3.1 Desain penelitian
3.2 Populasi dan Sampel (untuk desain kuantitatif) atau sumber informasi/informan
(untuk desain kualitatif)
3.3 Kerangka konsep (untuk desain kuantitatif) atau kerangka pikir (untuk desain
kualitatif)
3.4 Definisi operasional (untuk desain kuantitatif) atau definisi istilah (untuk desain
kualitatif)
3.5 Hipotesis (kecuali desain deskriptif)
3.6 Pengumpulan data atau informasi
3.7 Analisis data atau informasi
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11) Daftar pustaka menggunakan sistem harvard (sebaiknya daftar pustaka disusun
menggunakan aplikasi seperti mendeley, zotero, endnote, dan sebagainya).
12) Lampiran-lampiran
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BAB V
KETENTUAN UMUM

1. Tata Tertib
1) Mahasiswa wajib hadir selama waktu pelaksanaan residensi.
2) Mahasiswa yang tidak hadir lebih dari satu hari, wajib mengganti sejumlah hari yang
tidak hadir.
3) Mahasiswa wajib memakai pakaian:
a. Laki-laki memakai baju kemeja dan celana warna gelap (bukan jeans), memakai jas
almamater, dan menggunakan tanda pengenal (ID Card)
b. Perempuan memakai baju kemeja dan rok berwarna gelap (bukan jeans), memakai
jas almamater, dan menggunakan tanda pengenal (ID Card)
c. Bagi mahasiswa yang melaksanakan residensi di instansi tempat kerjanya sendiri,
maka pakaian menyesuaikan seragam kerja pada instansi tersebut.
4) Mahasiswa wajib mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
5) Mahasiswa wajib menjaga dan memelihara nama baik program studi.
6) Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kriminal.

2. Sanksi
Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran.
1) Pelanggaran ringan: teguran lisan dari pembimbing.
2) Pelanggaran sedang: teguran keras dan tertulis dari program studi
3) Pelanggaran berat: penarikan dari lokasi residensi disertai sanksi administrasi dan
akademik
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BAB VI
PENUTUP

Demikian panduan ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
dalam pelaksanaan residensi mahasiswa semester 3 PPSKM STIK Bina Husada Palembang.
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Lampiran 1
Contoh Cover Laporan Residensi

JUDUL RESIDENSI (font 14, bold)

Oleh
NAMA
NPM

PROGRAM PASCASARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

BINA HUSADA
PALEMBANG
2020
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Lampiran 2
Contoh Halaman Persetujuan Pembimbing Lapangan

PERSETUJUAN PEMBIMBING LAPANGAN

Judul
Nama Mahasiswa
NPM
Peminatan

:
:
:
:

Laporan ini telah diperiksa dan disetujui sebagai tugas akhir pada mata kuliah residensi
Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina
Husada Palembang.

Palembang, …………..2020

Mengetahui
Pimpinan instansi,

Pembimbing Lapangan,

cap

…………………………..……..
NIP.
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Lampiran 3
Contoh halaman pengesahan pembimbing akademik

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul
Nama Mahasiswa
NPM
Peminatan

:
:
:
:

Laporan ini telah diperiksa dan disahkan sebagai tugas akhir pada mata kuliah residensi
Program Studi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina
Husada Palembang.

Palembang, …………..2020

Mengetahui
Plt. Ketua Prodi PPSKM,

Pembimbing Akademik,

cap

Dian Eka Anggreny, SKM, M.Kes
NIDN. 0227078201
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Lampiran 4
Contoh daftar hadir mahasiswa residensi (perorangan)

Daftar Hadir Mahasiswa Residensi
Nama mahasiswa
NPM
Unit kerja
Nama pembimbing lapangan

:
:
:
:

Waktu
No Hari/tanggal

Datang

Pulang

Tanda
tangan
mahasiswa

Catatatan
pembimbing lapangan

Tanda tangan
pembimbing
lapangan

dan seterusnya….
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Lampiran 5
Contoh jadwal kegiatan mahasiswa residensi (perorangan)

Jadwal Kegiatan Mahasiswa
N
o

Hari/tanggal

Jam

Kegiatan
a. Berkenalan dengan pimpinan dan
staf di instansi tempat residensi
b. Mendapat pengerahan/penjelasan
tentang prosedur tepat atau
mekanisme yang berlaku
c. Orientasi/pengenalan bagian-bagian
di instansi
a. Memperoleh data umum yang
berkaitan dengan instansi

1

Senin/
30 November
2020

08:00- 09:00

2

Selasa/
01 Desember
2020
Rabu/
02 Desember
2020

09:00-10:00

3

4

10:00-12:00

Paraf
pembimbing
lapangan

a. Memperoleh data khusus pada unit
kerja
b. Pelaksanaan Program perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi)

dst

5
6
7
8
9
10
11
12
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Lampiran 6
Contoh Surat Keterangan Selesai Residensi dari Institusi Residensi

Kop Surat Instansi (wajib ada)
Palembang,……………..2020

Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
: Surat keterangan selesai residensi

Kepada YTH
Ketua ProgramStudi Pascasarjana Kesehatan Masyarakat
STIK Bina Husada Palembang
di_
Palembang
Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang bernama :
Nama

:

NPM

:

Telah selesai melaksanakan residensi di.............(nama institusi) dari tanggal.......s.d.........2020.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Mengetahui,
Kepala Instansi/Pejabat Berwenang
Cap
Basah

…………………………………….
NIP.
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Lampiran 7
Contoh lembar konsultasi residensi (pembimbing lapangan)

LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING LAPANGAN

Nama mahasiswa
Judul
Tempat residensi
Pembimbing lapangan

No

Hari/tanggal

:
:
:
:

Topik diskusi
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Lampiran 8
Dokumentasi

DOKUMENTASI

Keterangan gambar

DOKUMENTASI

Keterangan gambar

DOKUMENTASI

Keterangan gambar
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