
Profil Ormawa Tim Bantuan Medis Bumi Gora 
 

Nama Ormawa 

 

TBM Bumi Gora 

Tim Bantuan Medis BUMI GORA Fakultas Kedokteran Universitas Mataram (TBM- 

BG FK UNRAM) adalah sebuah organisasi yang berstatus sebagai badan semi otonom di tingkat 

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. 

TBM-BG FK UNRAM bergerak di bidang sosial kemanusiaan, memberikan bantuan 

medis kepada sesama manusia seperti bakti sosial (baksos), sunatan massal, dan juga 

memberikan bantuan pada daerah yang mengalami bencana / kegawatdaruratan seperti gempa 

bumi, banjir, dsb. 

 

Link Media Sosial 

Instagram : @tbm_bumigora 

https://instagram.com/tbm_bumigora?igshid=YmMyMTA2M2Y=  

 

Kata Pengantar 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, hidayah, dan 

karunia-Nya, sehingga “Buku Panduan Organisasi TBM Bumi Gora” ini dapat diselesaikan. 

Buku Panduan ini disusun untuk seluruh anggota TBM BG sebagai gambaran mengenai 

TBM BG yang disusun dalam bentuk buku. Diharapkan dengan dibuatnya buku panduan ini, 

anggota maupun calon anggota dapat memahami lebih dalam mengenai Organisasi TBM BG. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang turut berperan dalam menyusun 

buku ini. Kami sampaikan hormat kepada seluruh senior TBM BG. Tanpa bimbingan dan peran 

sertanya, penyusunan buku ini jauh dari kata sempurna. 

Akan menjadi kehormatan bagi kami apabila rekan-rekan dapat memberi saran, kritik, 

dan masukan bagi pengembangan buku ini selanjutnya. 

 

 

Tujuan 

Mengabdikan diri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan nilai- nilai 

sosial kemanusiaan dengan segenap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan 

https://instagram.com/tbm_bumigora?igshid=YmMyMTA2M2Y=


mengedepankan bidang kegawatdaruratan medis sehingga mampu meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat, bangsa dan negara. 

 

 

Visi 

 

Mengabdikan diri kepada masyarakat dalam bidang kesehatan sesuai dengan nilai- nilai    sosial 

kemanusiaan 

Misi 

Misi TBM BG FK UNRAM adalah : 

 

1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan,etika dan kepeduliaan anggota 

2. Membina fisik, mental serta pengetahuan anggota agar mampu dan terampil 

dalampenanganan kegawatdaruratan medis 

3. Membina dan mengembangkan minat, bakat dan kreatifitas anggota 

4. Membangun komunikasi antara masyarakat medis dengan masyarakat umum 

 

 

  



Logo TBM Bumi Gora 

 
1. Arti Lambang 

a. Tameng dengan warna dasar merah artinya: tangguh dan berani. 

b. Simbol palang merah dengan warna merah putih artinya lambang kemanusiaan, 

cinta tanah air. 

c. Tangan berpegangan satu sama lain artinya persaudaraan, kerja sama,peduli, serta 

siap membantu sesama. 

d. Gunung rinjani dan menjangan mewakili lambang provinsi NTB sebagai tempat 

TBM-BG FK Universitas Mataram berada. 

e. Lambang caduceus (2 ular, sayap, dan tongkat) sebagai salah satu symbol 

kedokteran. 

f. Tulisan Tim Bantuan Medis Bumi Gora artinya sebuah nama yang mampu 

menyatukan pemikiran, semangat, dan cita-cita  sekelompok mahasiswa 

kedokteran dengan membentuk suatu perkumpulan Tim Bantuan Medis Bumi Gora 

yang didasarkan atas rasa persaudaraan dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan 

serta memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, peduli terhadap sesama  guna 

membentuk pribadi yang berani, tangguh, dan bertanggung jawab  demi 

terwujudnya kesejahteraan hidup umat manusia. 

2. Warna 

a. Merah : melambangkan keberanian dalam bertindak (kepercayaan diri) 

b. Putih : melambangkan kesucian dan keikhlasan dalam bertindak 

c. Hitam : melambangkan keabadian, hal ini mengandung makna keanggotaan TBM 

adalah seumur hidup dan cita-cita persaudaraan dan kemanusaiaan adalah abadi 

 

  



DAFTAR KEPENGURUSAN TBM BUMI GORA 

Ketua 

Grandis Cristagalli  (H1A020042) TBM-BG/1401 

Sekretaris 

Cloresta Shafa Candrasmurti  (H1A020024) TBM-BG/1402 

Bendahara 

Paradini Sukma Candra   (H1A020086) TBM-BG/1403 

 

Divisi Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) 

CO DIKLAT  : Zhayyin Palna Rial Novsyaini   (H1A020120) TBM-BG/1437 

Alma Dyah Perwita  (H1A020007) TBM-BG/1404 

Andhito Rafid Chusaeri  (H1A020012) TBM-BG/1408 

Diki Wahyudi  (H1A020027) TBM-BG/1413 

Herdiana Nurul Utami  (H1A020045) TBM-BG/1420 

Ni Made Sri Padma Puspita  (H1A020079) TBM-BG/1432 

Puji Widyastuti  (H1A020088) TBM-BG/1433 

 

Divisi Bantuan Medis (BANMED) 

CO BANMED : Ananda Karunia Ramadhan  (H1A020010) TBM-BG/1406 

Amrullah Muliawan Hamdin  (H1A020009) TBM-BG/1405 

Athalita Andhera Nabil  (H1A020015) TBM-BG/1411 

Ayundha Rizky Lestary  (H1A020017) TBM-BG/1412 

Jihan Alifa Rahma  (H1A020056) TBM-BG/1425 

M. Fardi Anugrah  (H1A020063) TBM-BG/1427 

Muhammad Farras Abiyyu Fauzi  (H1A020067) TBM-BG/1430 

 

Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

CO HUMAS : Annisa Yumna Nabiilah  (H1A020014) TBM-BG/1409 

Haditya Novan Kasprata  (H1A020043) TBM-BG/1419 

Ira Munirah  (H1A020050) TBM-BG/1422 

Muhammad Diaz Nur Syamsu  (H1A020061) TBM-BG/1426 

Nadia Safira  (H1A020072) TBM-BG/1431 

 

Divisi Dana dan Usaha (DANUS) 

CO DANUS : Jaini Rahma  (H1A020054) TBM-BG/1424 



Fachry Prasetyo Hutomo  (H1A019031) TBM-BG/1415 

Izza Mufida  (H1A020053) TBM-BG/1423 

Much Rivandha Islami Yoga Pratama  (H1A020066) TBM-BG/1428 

Muhammad Aulia Hikmah Romadon  (H1A019071) TBM-BG/1429 

 

Divisi Kesekretariatan (KESTARI) 

CO KESTARI : Ananda Rizkia  (H1A020011) TBM-BG/1407 

Ardhitio Musthafa A  (H1A019006) TBM-BG/1410 

Ghaniyyah Atifah Radwa  (H1A020040) TBM-BG/1417 

Putu Cicilia Rarasati Kuta  (H1A020089) TBM-BG/1434 

Wardha Novia Annisa  (H1A020117) TBM-BG/1436 

 

Divisi Publikasi Dokumentasi Desain (PDD) 

CO PDD : Elviena Shaffiranisa  (H1A020034) TBM-BG/1414 

Febby Anggy  (H1A020037) TBM-BG/1416 

Ghina Syafinatunnajah  (H1A020041) TBM-BG/1418 

I Gede Aditya Satrya Bhuwana Cakra  (H1A020047) TBM-BG/1421 

Rike Delya Rizkina  (H1A020101) TBM-BG/1435 

 

 

  



BIODATA PENGURUS INTI 

TBM BUMI GORA 2022 

KETUA UMUM 

Nama Lengkap Grandis Cristagalli 

  

Nama Panggilan Grandis 

Tempat, tanggal lahir Mataram, 12 Mei 2001 

Alamat Griya Indah Swasembada no.8 

Karang Pule 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020042 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1401 

Id Line granscrista12 

Instagram grandiscrista 

No. Telepon 087871562689 

Email grandiscrista12@gmail.com  

Golongan Darah O 

 

SEKRETARIS 

Nama Lengkap Cloresta Shafa Candrasmurti 

  

Nama Panggilan Cloresta 

Tempat, tanggal lahir Ponorogo, 6 Juli 2002 

Alamat  Jl. Arif Rahman Hakim Gg. 

TGH Ahmad Munir nomor 5 

Karangbedil 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020024 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1402 

Id Line clorestsc 

Instagram clorestasc 

No. Telepon 085230997972 

Email cloresta.shafa@gmail.com 

Golongan Darah A 

 

BENDAHARA 

Nama Lengkap Paradini Sukma Candra 

Nama Panggilan Nida 

mailto:grandiscrista12@gmail.com


Tempat, tanggal lahir Dompu, 23 September 2002 

  

Alamat Jalan Majapahit 1, Perumahan 

Selat Karimata, Dasan Agung 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020086 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1403 

Id Line paradinisukma_ 

Instagram paradinisukma 

No. Telepon 081337637536 

Email paradinisukmacandra@gmail.com 

Golongan Darah B 

 

CO DIKLAT 

Nama Lengkap Zhayyin Palna Rial Novsyaini  

 

Nama Panggilan Zhayyin  

Tempat, tanggal lahir Mataram, 3 November 2001 

Alamat Toko Oleh-Oleh Palam Perdana. 

Jalan Adi Sucipto, Pelembak, 

Ampenen 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020120 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1437 

Id Line zpalnaa 

Instagram Zhayyinprn_ 

No. Telepon 081337637536 

Email zhayyinpalna@gmail.com 

Golongan Darah A 

 

 

CO BANMED 

Nama Lengkap 1.  Ananda Karunia Ramadhan 

Nama Panggilan Nandong 

Tempat, tanggal 

lahir 

Surabaya, 01 Juli 2003 



Alamat Jln. Pemuda no. 7C, Gomong. 

Mataram, NTB 

 

 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1406 

Id Line ndonggg_ 

Instagram nandongsriwidodo 

No. Telepon 081246010410 

Email akarunia32@gmail.com 

Golongan Darah AB 

 

CO HUMAS 

Nama Lengkap 1.  Annisa Yumna Nabiilah 

  

Nama Panggilan Bella 

Tempat, tanggal 

lahir 

Bima, 10 April 2001 

Alamat Jl. Kokok Segara Raya No. 24 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020014 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1408 

Id Line  aynabiilah10 

Instagram aynabiilah 

No. Telepon 085745887280 

Email aynabiilah@gmail.com  

Golongan Darah O 

 

 

CO DANUS 

Nama Lengkap 1.  Jaini Rahma 

Nama Panggilan Jaini 

Tempat, tanggal 

lahir 

Bima, 01 April 2002 

mailto:akarunia32@gmail.com
mailto:aynabiilah@gmail.com


Alamat kekalik baru, Kel. Pegasengan barat, 

jln.meninting 13 

  

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020054 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1424 

Id Line @fajrianapotter 

Instagram Jainirahma._ 

No. Telepon  087762207122 

Email  jainirahma123@gmail.com 

Golongan Darah O 

 

CO KESTARI 

Nama Lengkap Ananda Rizkia 

  

Nama Panggilan Ananda 

Tempat, tanggal 

lahir 

 Pagutan, 21 April 2002 

Alamat Jl. Dr. Soedjono, Pagutan Timur 

Program Studi Pendidikan Dokter 

NIM H1A020011 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1407 

Id Line anandarrzk 

Instagram anandarrzk_ 

No. Telepon 087759854900 

Email anandarrzk02@gmail.com 

Golongan Darah B 

 

 

CO PDD 

Nama Lengkap 1. Elviena Shaffiranisa 

Nama Panggilan Pina 

Tempat, tanggal 

lahir 

Makassar, 01 Oktober 2001 

Alamat Jln. Banda Sraya no. 100xy, Pagutan 

Presak 

mailto:jainirahma123@gmail.com
mailto:anandarrzk02@gmail.com


Program Studi Pendidikan Dokter 

  

NIM H1A020034 

Angkatan 2020 

Nomor Anggota 1414 

Id Line pino0o 

Instagram elvienaa.s 

No. Telepon 085239021691 

Email elviena.shaffirannisa@gmail.com 

Golongan Darah A 

 

  

mailto:elviena.shaffirannisa@gmail.com


SEKRETARIS 

Sekretaris adalah penanggung jawab atau manajerial, meliputi membuat perencanaan, 

melakukan pengorganisasian, membimbing dan mengarahkan, mengontrol serta mengambil 

keputusan atas berbagai masalah yang dihadapi dalam bidang pekerjaan kesekretariatan. 

 

SWOT SEKRETARIS 

 

INTERNAL 

 

 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Pengurus yang 

berpengalaman. 

• Memiliki hardskill 

dalam system 

administrasi. 

• Mampu bekerja dengan 

cepat 

WEAKNESS 

• Timeline program 

kerja divisi yang 

berdekatan  

OPPORTUNITIES  

• Komunikasi 

antar anggota 

divisi yang baik. 

• Koordinasi yang 

baik antara 

divisi dan 

sekretaris. 

• Menjalin hubungan yang 

lain dengan semua divisi 

yang terlibat supaya tujuan 

program kerja bisa tercapai. 

• Mempersiapkan segala 

kemungkinan dengan 

mempersiapkan 

beberapa opsi 

kegiatan. 

• Rutin melakukan 

koordinasi semua 

pihak yang terlibat. 

THREATS  

• Kepadatan 

kegiatan di luar 

TBM Bumi 

Gora. 

• Time Management yang 

baik antara mengatur jadwal 

akademis dan organisasi. 

• Membuat timeline proker 

yang baik 

• Berkoordinasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik antar anggota.  

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Pengarsipan Dokumen TBM Bumi Gora 

Latar Belakang Sebuah organisasi perlu melakukan pengarsipan terkait dengan seluruh 

dokumen pelaksanaan setiap program kerja yang meliputi proposal, LPJ, surat 

masuk dan keluar agar semua kegiatan dapat diketahui dan terkontrol dengan 

baik.  

Deskripsi 

Umum 

Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana untuk menyimpan dan memback up 

keseluruhan file TBM Bumi Gora dan merupakan bentuk dari manajemen 

administrasi dengan melakukan pencatatan semua surat masuk dan keluar 

serta proposal dan LPJ yang diajukan pada program kerja dalam bentuk softfile 

kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan seluruh dokumen softfile.  

Pengarsipan dokumen selambat-lambatnya seminggu setelah dokumen 

tersebut diterbitkan dan dilakukan penyimpanan di Google Drive  

Tujuan Proker Terwujudnya keteraturan dan kerapian dalam administrasi kepengurusan 

dengan pendataan terhadap surat masuk, keluar, proposal, dan LPJ. 



Penanggung 

Jawab 

Cloresta Shafa Candrasmurti 

Sasaran Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Tahap 

Pelaksanaan 

dan Per 

1. Persiapan 

1. Melakukan koordinasi seluruh program kerja Ketua, Bendahara, 

dan masing – masing divisi untuk melakukan pengumpulan 

seluruh surat masuk dan keluar beserta LPJ dan proposal. 

 

 

1. Pelaksanaan 

1. Melakukan pendataan seluruh dokumen yang diarsipkan. 

2. Menggabungkan seluruh dokumen menjadi sebuah folder setelah 

terkumpul. 

3. Melakukan pengarsipan seluruh dokumen melalui google drive. 

  
Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Machine 

Media pelaksanaan  

• 100% : menggunakan media komunikasi line, media pendataan 

spreadsheet, dan media pengumpulan google drive.  

• 0%       : tidak terlaksana  

 

Aspek 2 : Market 

Divisi yang terlibat 

• 100% : Terdapat 9 divisi yang melakukan arsip dalam satu periode 

kepengurusan. 

• 75% : Terdapat 7-8 divisi yang melakukan arsip dalam satu periode 

kepengurusan. 

• 50% : Terdapat 4-6 divisi yang melakukan arsip dalam satu periode 

kepengurusan. 

• 25% : Terdapat 1-3 divisi yang melakukan arsip dalam satu periode 

kepengurusan. 

• 0% : Tidak terdapat divisi yang melakukan arsip dalam satu periode 

kepengurusan. 

 

Aspek 3 : Method 

Jumlah berkas yang dilakukan pengarsipan  

Jumlah berkas yang diarsipkanJumlah berkas yang ada x 100% 

• 100% : Diarsipkan 80 % - 100% berkas dalam satu periode 

kepengurusan 

• 75% : Diarsipkan 50% - 79% berkas dalam satu periode kepengurusan 

• 50% : Diarsipkan 26% - 49% berkas dalam satu periode kepengurusan 

• 25% : Diarsipkan 1% – 25% berkas dalam satu periode kepengurusan 

• 0% :  Tidak ada berkas yang diarsipkan dalam satu periode 

kepengurusan 



 

Aspek 4 : Time 

Ketepatan waktu pengumpulan 

• 100% : berkas dikumpulkan ≤ 7 hari setelah dokumen diterbitkan 

• 50% : berkas dikumpulkan > 7 hari setelah dokumen diterbitkan 

• 0% : tidak terlaksana 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Melalui checklist kelengkapan dokumen  

Waktu 

Pelaksanaan 

Satu periode kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

- 

 

2. Kalendar Kegiatan 

Latar 

Belakang 

Banyaknya program kerja dari setiap divisi yang rentan overlapping dan 

dapat memecah keikutsertaan seluruh anggota dalam partisipasi program 

kerja. Pembuatan matriks kerja diperlukan sebagai upaya pengelolaan waktu 

dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program kerja masing – masing 

divisi. Kalendar kegiatan program kerja yang terpublikasi sekaligus menjadi 

branding bagi TBM Bumi Gora mengenai kegiatan yang akan diadakan 

dalam kurun waktu yang ditentukan. 

Deskripsi 

Umum 

Merupakan timeline dan kalendar program kerja yang ditampilkan di seluruh 

media sosial TBM Bumi Gora setiap bulannya. Dilakukan sebagai bentuk 

acuan dalam pelaksanaan program kerja seluruh divisi TBM Bumi Gora 

supaya terjadwal dan terstruktur sehingga didapatkan keterarahan dalam 

pelaksanaan. 

• Melakukan pendataan timeline besar pelaksanaan program kerja 

divisi menggunakan parameter bulan pelaksanaan. 

• Mengumpulkan tanggal-tanggal penting dari program kerja yang akan 

terlaksana setiap bulannya. 

• Masing-masing divisi melakukan koordinasi waktu pelaksanaan 

program kerja pada media yang disediakan. 

Tujuan Proker Untuk memudahkan seluruh anggota TBM Bumi Gora mengetahui waktu 

pelaksanaan program kerja masing-masing divisi. 



Penanggung 

Jawab 

Cloresta Shafa Candrasmurti 

Sasaran Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Tahap 

Pelaksanaan 

dan Persiapan 

1. Persiapan 

1. Melakukan koordinasi seluruh program kerja Ketua, Bendahara, dan 

masing – masing divisi untuk melakukan pengumpulan berupa 

timeline dan tanggal kegiatan.  

 

 

1. Pelaksanaan 

1. Melakukan pendataan seluruh tanggal yang diserahkan. 

2. Menggabungkan seluruh tanggal menjadi sebuah calendar kegiatan 

setelah semuanya terkumpul. 

3. Melakukan publikasi kalendar kegiatan setiap bulannya. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Method  

Pengumpulan Tanggal Pelaksanaan Program Kerja  

Jumlah tanggal pelaksanaan program kerja yang 
dikumpulkanJumlah program kerja yang ada x 100%  

 

 

• 100% : Terkumpul 100% dari program kerja yang terlaksana pada 

satu bulan  

• 50% :Terkumpul 50% dari seluruh program kerja yang terlaksana 

pada satu bulan  

• 25% :Terkumpul 25% dari seluruh program kerja yang terlaksana 

pada satu bulan  

• 0%  :Tidak terkumpul seluruh program kerja yang terlaksana pada 

satu bulan 

 

Aspek 2 : Method 

Kuantitas publikasi  

• 100%:Terpublikasi 7-8 kali pada satu periode kepengurusan  

• 50% :Terpublikasi 5-6 kali pada satu periode kepengurusan  

• 25% :Terpublikasi 3-4 kali pada satu periode kepengurusan  

• 0% :Terpublikasi hanya 0-2 kali pada satu periode kepengurusan 

 

Aspek 3 : Time 

Ketepatan waktu publikasi  

• 100% :Terpublikasi pada minggu terakhir sebelum memasuki bulan 

baru  

• 50% :Terpublikasi pada minggu pertama memasuki bulan baru  

• 25% :Terpublikasi pada minggu kedua memasuki bulan baru  



• 0% :Terpublikasi lebih dari minggu kedua bulan baru atau tidak ada 

terpublikasi 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 3 3 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Melalui kesesuaian antara timeline kegiatan program kerja tiap divisi dengan 

tanggal yang telah dikumpulkan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Satu periode kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

- 

 

TIMELINE PROGRAM KERJA 

SEKRETARIS 

PROKER FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

Pengarsipan 

Dokumen 

TBM Bumi 

Gora 

           

Kalendar 

Kegiatan 

           

 

  



BENDAHARA 

Bendahara adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan organisasi dalam hal ini 

Tim Bantuan medis Bumi Gora dalam menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan 

uang.  

SWOT SEKRETARIS 

 

INTERNAL 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Pengurus memiliki 

pengalaman dalam 

bidang 

perbendaharaan. 

WEAKNESS 

• Kesibukan 

pengurus.  

OPPORTUNITIES  

• Kerjasama dan 

koordinasi yang baik 

antara bendahara dan 

tiap – tiap divisi serta 

arahan dari senior – 

senior. 

• Memaksimalkan potensi 

yang ada. 

• Manajemen waktu. 

THREATS  

• Kepadatan kegiatan 

di luar TBM dan 

jadwal kuliah yang 

sering berubah. 

• Menjaga komunikasi 

yang baik dengan tiap 

anggota dan membuat 

skala prioritas. 

• Selalu aktif dan 

bergerak cepat 

untuk berkoordinasi 

dengang tiap 

anggota divisi. 

 

 

 

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Iuran Rutin Badan Pengurus Tim Bantuan Medis Bumi Gora 

Latar 

Belakang 

Dalam menjalankan sebuah organisasi, dibutuhkan dana yang cukup besar 

untuk menunjang segala aktivitas di dalamnya. Iuran rutin dari badan 

pengurus akan digunakan untuk mencegah terjadinya keterbatasan dana 

dalam menunjang kegiatan organisasi. 

Deskripsi 

Umum 

Dibayarkan setiap bulan selama satu periode kepengurusan oleh badan 

pengurus Tim Bantuan Medis Bumi Gora sebesar RP. 10.000,- yang dapat 

dibayarkan segera setelah musyawarah kerja dan diharapkan sudah 

menyelesaikan segala pembayaran sebelum periode kepengurusan selesai. 

Tujuan Proker Dilakukan untuk menunjang pendanaan kegiatan TBM Bumi Gora. 

Penanggung 

Jawab 

Paradini Sukma Candra 

Sasaran Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi TBM Bumi Gora 



Tahap 

Pelaksanaan 

dan Persiapan 

1. Persiapan 

1. Menentukan deadline pembayaran iuran. 

2. Melakukan koordinasi dengan seluruh badan pengurus dengan 

menginformasikan jadwal penarikan iuran tiap bulannya.  

 

 

1. Pelaksanaan 

1. Membagikan deadline pembayaran iuran pada grup besar. 

2. Iuran dapat dibayarkan perorangan via cash maupun transfer melalui 

rekening TBM-BG. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Man 

Pengumpulan iuran rutin 

• 100% : Bendahara melakukan pengumpulan iuran rutin tiap satu 

bulan 

• 75% : Bendahara melakukan pengumpulan iuran rutin tiap 3 bulan 

dalam satu periode kepengurusan 

• 50% : Bendahara melakukan pengumpulan iuran rutin tiap 6 bulan 

dalam satu periode kepengurusan 

• 25% : Bendahara melakukan pengumpulan iuran rutin satu kali dalam 

satu periode kepengurusan 

 

Aspek 2 : Market 

Badan pengurus yang membayar iuran 

Jumlah badan pengurus yang membayar iuranJumlah total Badan 
Pengurus x 100% 

• 100% : terdapat 51% - 100% badan pengurus membayar iuran rutin 

• 50% : terdapat 25% - 50% badan pengurus membayar iuran rutin 

• 0% : < 25% badan pengurus membayar iuran rutin  

 

Aspek 3 : Money 

Jumlah iuran badan pengurus 

• 100% : Jumlah iuran badan pengurus dalam satu periode 

kepengurusan ≥ Rp 4.440.000,- 
• 75% : Jumlah iuran badan pengurus dalam satu periode kepengurusan 

Rp 3.330.000,- 

• 50% : Jumlah iuran badan pengurus dalam satu periode kepengurusan 

Rp 2.220.000,- 

• 25% : Jumlah iuran badan pengurus dalam satu periode kepengurusan 

Rp 1.110.000,- 

 

Aspek 4 : Time 

Waktu pembayaran iuran 

• 100% : Pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan timeline 

• 50% : Pembayaran iuran dilaksanakan ≥ satu bulan dari timeline 

• 0% : Tidak dilaksanakan 

 



Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Melakukan pengecekan dan pencatatan iuran tiap sebulan sekali. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Satu periode kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

- 

 

2. Pengumpulan, Penyimpanan, dan Pengeluaran Uang Organisasi 

Latar 

Belakang 

Untuk mengetahui setiap transaksi yang dilakukan selama satu periode 

kepenguran TBM Bumi Gora. 

Deskripsi 

Umum 

Pengumpulan, penyimpanan dan pengeluaran uang organisasi dilakukan 

dengan metode pencatatan berbagai macam transaksi yang dilakukan 

termasuk penyusunan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) setiap program 

kerja yang ada pada seluruh divisi. Catatan – catatan tersebut digunakan 

sebagai bukti sekaligus arsip data TBM BG. Dalam pelaksanaanya, akan 

dibuat format yang berhubungan dengan komponen program kerja tiap – tiap 

divisi dan menyebarluaskan format ke pihak yang bersangkutan. 

Tujuan Proker Pembukuan pemasukan dan pengeluaran dana pada TBM Bumi Gora 

Penanggung 

Jawab 

Paradini Sukma Candra 

Sasaran Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi TBM Bumi Gora 

Tahap 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

1. Melakukan koordinasi dengan Ketua, Sekretaris, dan seluruh 

divisi untuk melakukan pengumpulan berupa RAB yang 

dibutuhkan pada pelaksanaan program kerja. 

 

 

1. Pelaksanaan 

1. Melakukan pendataan seluruh RAB yang dibutuhkan. 

2. Mengalokasikan dana yang dibutuhkan pada setiap program kerja 

dengan menyesuaikan sumber pemasukan dana. 

3. Melakukan pencatatan segala bentuk pemasukan dan pengeluaran 

dana melalui media yang ditentukan. 



4. Memberikan laporan berupa pemberitahuan kepada anggota TBM 

Bumi Gora terkait pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana 

organisasi di setiap bulannya.  

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Man 

Pengumpulan dokumen keuangan  

• 100% : Bendahara mengumpulkan dokumen keuangan setiap bulan 

dalam satu periode kepengurusan 

• 75% : Bendahara mengumpulkan dokemuen keuangan setiap tiga 

bulan dalam satu periode kepengurusan 

• 50% : Bendahara mengumpulkan dokumen keuangan setiap enam 

bulan dalam satu periode kepengurusan 

• 25% : Bendahara mengumpulkan dokumen keuangan satu kali dalam 

satu periode kepengurusan 

 

Aspek 2 : Market 

Divisi yang melaporkan dokumen keuangan 

• 100% : terdapat 5-6 divisi yang melaporkan dokumen keuangan tiap 

satu bulan dalam satu periode kepengurusan 

• 67% : Terdapat 3-4 divisi yang melaporkan dokumen keuangan tiap 

satu bulan dalam satu periode kepengurusan 

• 33% : Terdapat 1-2 divisi yang melaporkan dokumen keuangan tiap 

satu bulan dalam satu periopde kepengurusan 

• 0% : Tidak ada divisi yang melaporkan dokumen keuangan tiap satu 

bulan dalam satu periopde kepengurusan 

 

Aspek 3 : Method 

Kuantitas pengumpulan dokumen 

• 100% : Segala jenis dokumen keuangan diperbaharui dan dilaporkan 

setiap bulan dalam satu periode kepengurusan 

• 75% : Segala jenis dokumen keuangan diperbaharui dan dilaporkan 

tiap tiga bulan dalam satu periode kepengurusan 

• 50% : Segala jenis dokumen keuangan diperbaharui dan dilaporkan 

tiap enam dalam satu periode kepengurusan 

• 25% : Segala jenis dokumen keuangan diperbaharui dan dilaporkan 

sekali selama satu periode kepengurusan 

 

Aspek 4 : Time  

Waktu pelaksanaan  

• 100% : Dilaksanakan sesuai dengan timeline 

• 50%   : Dilaksanakan ≥ satu bulan dari timeline 

• 0%     : Tidak dilaksanakan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 



Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Melakukan pengecekan dan pencatatan dokumen keuangan tiap sebulan 

sekali. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Satu periode kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

- 
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DIVISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) 

Divisi Pendidikan dan Latihan (DIKLAT) bertanggungjawab dalam mengkoordinir 

pendidikan dan latihan yang akan diterima oleh calon anggota TBM-BG serta pendidikan dan 

latihan lanjutan bagi anggota TBM-BG. Selain itu divisi ini memegang peranan kaderisasi yakni 

perekrutan calon angkatan baru TBM-BG. 

KOORDINATOR DIVISI : Zhayyin Palna Rial Novsyaini 

ANGGOTA DIVISI  :  1. Andhito Rafid Chusaeri 

2. Diki Wahyudi 

3. Puji Widyastuti 

4. Ni Made Sri Padma Puspita 

5. Alma Dyah Perwita 

6. Herdiana Nurul Utami 

 

SWOT DIVISI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

INTERNAL 

 

 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Jumlah staf yang 

mencukupi 

• Staf terampil dan 

terlatih 

WEAKNESS 

• Staf memiliki domisili 

yang berbeda - beda 

• Beberapa staf memiliki 

jabatan pada ormawa lain 

OPPORTUNITIES  

• Komunikasi antar 

anggota diklat 

yang baik 

• Divisi diklat dapat 

menjalankan proker 

dengan baik dan 

maksimal 

• Antar staf diklat saling 

membantu dan bekerja 

sama untuk menyelesaikan 

sebuah proker  
THREATS  

• Jadwal akademis 

yang padat 

• Jadwal ormawa 

lain yang padat 

• Time Management 

yang baik antara 

mengatur jadwal 

akademis dan 

organisasi 

• Membuat timeline 

proker yang baik 

• Berkoordinasi dan 

berkomunikasi dengan 

baik antar anggota  

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Perekrutan Calon Anggota TBM-BG  

Latar Belakang Sebuah organisasi pastinya membutuhkan regenerasi pada kepengurusan 

setiap tahunnya. Regenerasi ini bertujuan untuk mencari calon pengurus 

yang dapat diajak bekerjasama dalam membangun dan mengembangkan 

organisasi menjadi lebih baik demi kemajuan bersama. 

Deskripsi 

Umum 

Perekrutan Calon Anggota TBM-BG merupakan kegiatan yang setiap 

tahunnya dilakukan untuk mencari calon aggota TBM-BG selanjutnya. 

Perekrutan diawali dengan sosialisasi kepada mahasiswa program studi 

pendidikan dokter. Selanjutnya, proses seleksi yang terdiri dari pengisian 



formulir pendaftaran dan wawancara yang akan dilakukan oleh anggota 

TBM-BG. 

Tujuan Proker Merekrut calon anggota baru TBM-BG dari mahasiswa Pendidikan Dokter 

FK Unram.  

Penanggung 

Jawab 

1. Andhito Rafid Chusaeri 

2. Puji Widyastuti 

3. Diki Wahyudi 

Sasaran Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter  

Kerjasama / 

Koordinasi 

• Seluruh Anggota TBM-BG Angkatan 14 

• Senior TBM-BG seluruh angkatan 

• Calon Anggota Angkatan 15 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

 

Tahap 1  

1. Divisi diklat membuat rencana teknis alur pendaftaran calon anggota 

baru TBM-BG. 

2. Divisi diklat mempersiapkan PPT untuk sosialisasi Open 

Recruitment Calon Anggota Baru TBM-BG kepada mahasiswa 

Pendidikan Dokter FK Unram. 

Tahap 2 

1. Divisi diklat melakukan rapat dengan inti dan ketua divisi terkait 

kegiatan rekrutmen. 

Tahap 3 

1. Divisi diklat berkoordinasi dengan Divisi PDD untuk 

menyebarluaskan informasi terkait rekrutmen melalui media sosial 

milik TBM-BG. 

 

 

1. Pelaksanaan 

 

Tahap 4 

1. Divisi diklat melakukan sosialisasi kepada mahasiswa Pendidikan 

Dokter FK Unram. 

Tahap 5 

1. Pendaftaran Open Recruitment Calon Anggota TBM-BG mengisi 

formulir pendaftaran sesuai dengan panduan pendaftaran. 

2. Pendaftar Open Recruitment Calon Anggota TBM-BG melakukan 

wawancara. 

Tahap 6 

1. Hasil wawancara dirundingkan untuk menentukan Pendaftar Open 

Recruitment Calon Anggota TBM-BG yang lulus seleksi. 

Tahap 7 

1. Mengumumkan hasil seleksi Pendaftar Open Recruitment Calon 

Anggota TBM-BG kepada para pendaftar. 



Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Market 

Jumlah Pendaftar 

• 100% : Jumlah pendaftar perekrutan calon anggota TBM-BG 

sebanyak  ≥ 25 orang 

• 75% : jumlah pendaftar perekrutan calon anggota TBM-BG 

sebanyak 15-24 orang 

• 50% : Jumlah pendaftar perekrutan calon anggota TBM-BG 

sebanyak 5-14 orang 

• 25% : Jumlah pendaftar perekrutan calon anggota TBM-BG 

sebanyak 1-5 orang 

• 0% : Tidak ada pendaftar perekrutan calon anggota TBM-BG 

 

Aspek 2 : Method 

Alur Proses Seleksi 

• 81% - 100% pendaftar mengikuti alur proses seleksi : 100% 

• 61% - 80% pendaftar mengikuti alur proses seleksi : 75% 

• 41% - 60% pendaftar mengikuti alur proses seleksi : 50% 

• 21% - 40% pendaftar mengikuti alur proses seleksi : 25% 

• 0% - 20% pendaftar mengikuti alur proses seleksi : 0% 

Aspek 3 : Time 

Waktu Pelaksanaan 

• 100% : Kegiatan berjalan sesuai dengan timeline 

• 50% : Kegiatan berjalan tdak sesuai dengan timeline 

• 0% : Kegiatan tidak berjalan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 33 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

- 

Waktu 

Pelaksanaan 

Oktober – November 2022 

Rencana 

Anggaran 

Rp 50.000,00 

 

2. Mengkoordinir Pelatihan dan Pendidikan Calon Anggota TBM-BG 

Latar 

Belakang 

Membentuk dan mempersiapkan calon anggota yang memiliki pengetahuan 

dan kualitas fisik yang baik untuk menjadi anggota Tim Bantuan Medis Bumi 

Gora yang dapat diandalkan nantinya. 



Deskripsi 

Umum 

• Materi Pendidikan dan Pelatihan diberikan sesuai kurikulum yang 

sudah ada.  

• Calon anggota TBM-BG diwajibkan memiliki buku kurikulum TBM-

BG dan diwajibkan untuk membawanya setiap latihan rutin.  

• Penyampaian materi disesuaikan dengan kompetensi calon anggota 

mengingat masih kurangnya pemahaman calon anggota terhadap 

materi yang disampaikan *pemberian TOR kepada pemateri 

dilakukan dengan menjelaskan maksud capaian kompetensi yang 

dinginkan disertai dengan salinan dalam bentuk hardcopy dan 

softcopy materi dari buku kurikulum TBM-BG sehingga pemateri 

dapat menyesuaikan materi yang akan disampaikan.  

• Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Khusus (Diklat Khusus) 1 & 2 

calon anggota TBM-BG 15. 

• Melakukan simulasi terhadap beberapa materi yang bisa dilakukan 

secara offline. 

• Melakukan review materi yang belum dimengerti oleh calon anggota. 

• Terdapat sesi khusus pelatihan fisik rutin.  

• Melakukan evaluasi hasil Pelatihan dan Pendidikan rutin, baik secara 

tertulis (ujian utama, pre test, dan post test) dan secara praktek 

(OSCE).  

• Membuat rekapan hasil Pendidikan dan Pelatihan rutin calon anggota 

dalam bentuk rapor yang meliputi aspek pengetahuan, kehadiran, 

sikap, dan latihan fisik. 

Tujuan Proker Memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai materi medis dan 

melakukan evaluasi mengenai materi yang sudah diberikan. 

Penanggung 

Jawab 

1. Zhayyin Palna Rial Novsyaini 

2. Herdiana Nurul Utami 

3. Puji Widyastuti 

Sasaran Calon Anggota TBM-BG 15. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

• Divisi PDD  

• Senior TBM-BG  

• Pihak lain 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

Pendidikan dan Latihan Ruangan/Lapangan 

1. Persiapan 

Tahap 1 

1. Divisi diklat menyiapkan ToR mengenali materi yang akan 

disampaikan. 

2. Divisi diklat menghubungi senior TBM-BG atau pihak lain yang akan 

menjadi pemateri dalam latihan rutin calon anggota. 

Tahap 2 

1. Divisi diklat membagikan informasi kepada calon anggota mengenali 

latihan yang akan diadakan 

2. Divisi diklat akan mengirimkan link zoom meeting, jika dilakukan 

secara daring. 

 

 



1. Pelaksanaan 

Tahap 3 

1. Latihan rutin calon anggota dimulai dengan mengerjakan pretest 

terlebih dahulu dan diakhiri dengan mengerjakan posttest. 

2. Latihan rutin dilakukan dengan sesi pemberian materi Kemudian 

dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. 

3. Saat latihan telah selesai, calon anggota mengisi form feedback (Share 

Your Voice) mengenali latihan yang telah dilakukan. 

 

Latihan Fisik Rutin Calon Anggota 

1. Persiapan 

Tahap 1 

1. Divisi diklat menentukan tanggal latihan fisik untuk calon anggota. 

2. Divisi diklat meminta bantuan divisi kestari untuk membuat surat 

perizinan peminjaman tempat (jika dibutuhkan). 

Tahap 2 

1. Divisi diklat membagikan informasi kepada calon anggota mengenali 

latihan yang akan diadakan. 

2. Divisi diklat mengirimkan link zoom meeting, jika latihan fisik 

dilakukan secara daring. 

 

 

1. Pelaksanaan 

1. Latihan fisik akan diawali dengan pemanasan. 

2. Kemudian, dilanjurkan dengan latihan fisik seperti lari, push up, sit 

up, dan squat jump dengan jumlah set yang disepakati. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Market 

Pengerjaan Pretest dan Posttest 

Jumlah calon anggota yang mengerjakan pretest dan postestjumlah total 
calon anggota  x 100% 

• 100% : Terdapat 76% - 100% calon anggota yang mengerjakan 

pretest dan postest 

• 75%    : Terdapat 51% - 75% calon anggota yang mengerjakan pretest 

dan postest 

• 50%   : Terdapat 26% - 50% calon anggota yang mengerjakan pretest 

dan postest 

• 25%  : Terapat 0 – 25% calon anggota yang mengerjakan pretest dan 

postest 

 

Aspek 2 : Material 

Pengadaan Pretest dan Posttest 

• 100% : terdapat pretest dan postest pada setiap latihan ruangan rutin 

calon anggota 

• 0 %     : tidak terdapat pretest dan postest pada setiap latihan ruangan 

rutin calon anggota 

 



Aspek 3 : Method 

Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : Diadakan ≥3 kali latihan rutin calon anggota dalam 1 bulan 

• 75 % : Diadakan 2 kali latihan rutin calon anggota dalam 1 bulan 

• 50 % : Diadakan 1 kali latihan rutin calon anggota dalam 1 bulan 

• 0 % : Tidak diadakan latihan rutin calon anggota dalam 1 bulan 

 

Aspek 4 : Time 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : Latihan rutin calon anggota TBM-BG terlaksana sepanjang 

kepengurusan  

• 0% : Latihan rutin calon anggota TBM-BG tidak terlaksana 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang 

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Form feedback (Share Your Voice) calon anggota 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang masa kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Diklat Ruangan Calang 15 : Rp. 3.330.000  

Diklat Khusus 1 Calang 15 : Rp. 7.100.000  

Diklat Khusus 2 Calang 15 : Rp. 8.000.000  

 

3. Mengkoordinir Pelatihan dan Pendidikan Lanjutan Anggota TBM-BG 

Latar Belakang Banyaknya kegiatan yang akan dilakukan setelah menjadi anggota 

TBM-BG, pastinya membutuhkam pendalaman materi agar saat di 

lapangan sudah memiliki pemahaman yang baik. 

Deskripsi Umum • Kegiatan ini merupakan pendidikan dan latihan lanjutan untuk 

anggota TBM-BG  

• Materi-materi yang akan diberikan mencakup:  

1. TRC (Tim Reaksi Cepat)  

2. Farmakologi praktis  

3. Basic surgical skill  

4. Sirkumsisi  

5. Pendidikan Organisasi PTBMMKI dan TBM Unit  

6. Sport Injury  

7. Fire Disaster Management  

8. Water Rescue  



9. Materi tambahan lainnya (disesuaikan)  

 

 

• Materi yang diberikan pada setiap pertemuan merupakan materi 

yang termasuk dalam kompetensi yang harus dimiliki oleh 

anggota TBM-BG dalam setahun kepengurusan.  

• Materi yang disajikan juga dapat mencakup materi yang pernah 

diberikan dan dianggap perlu untuk di-review kembali oleh 

anggota TBM-BG. 

• Materi diambil dari buku kurikulum TBM-BG dan PTBMMKI  

• Pengisi materi merupakan dokter spesialis, dokter umum, senior 

TBM-BG ataupun BASARNAS.  

• Setiap materi memiliki LO yang harus dicapai 

Tujuan Proker Memfasilitasi anggota TBM-BG, khususnya badan pengurus, dalam 

pemberian materi yang berkaitan dengan program kerja TBM-BG ataupun 

event selama masa kepengurusan.  

Penanggung 

Jawab 

1. Alma Dyah Perwita 

2. Diki Wahyudi 

Sasaran Badan Pengurus TBM-BG Angkatan XIV 

Kerjasama / 

Koordinasi 

• Divisi PDD  

• Senior TBM-BG  

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 
1. Persiapan 

Tahap 1 

1. Divisi diklat menyiapkan ToR mengenai materi yang akan 

disampaikan. 

2. Divisi diklat menghubungi senior TBM-BG atau pihak lain yang 

akan menjadi pemateri dalam latihan lanjutan anggota TBM-BG. 

Tahap 2 

1. Divisi diklat membagikan informasi kepada anggota mengenai 

latihan yang akan diadakan. 

2. Divisi diklat mengirimkan link zoom meeting, jika latihan 

dilakukan secara daring. 

1. Pelaksanaan 

Tahap 3 

1. Latihan rutin dilakukan dengan sesi pemberian materi kemudian 

dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. 

2. Saat latihan telah selesai,  anggota mengisi form feedback (Share 

Your Voice) mengenai latihan yang telah dilakukan. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Man 

Peserta Kegiatan 

• 100% : diikuti 31-37 Badan pengurus dalam satu kali latihan 

• 75% : diikuti 21-30 badan pengurus dalam satu kali latihan 

• 50% : diikuti 11-20 badan pengurus dalam satu kali latihan 



• 25% : diikuti 1-10 badan pengurus dalam satu kali latihan 

• 0% : tidak diikuti oleh seluruh badan pengurus 

 

Aspek 2 : Method 

Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : dilakukan ≥ 5 pelatihan lanjutan untuk badan pengurus 

dalam satu periode kepengurusan 

• 75% : dilakukan 3-4 pelatihan lanjutan untuk badan pengurus 

dalam satu periode kepengurusan 

• 50% : dilakukan 2 pelatihan lanjutan untuk badan pengurus dalam 

satu periode kepengurusan 

• 25% : dilakukan 1 pelatihan lanjutan untuk badan pengurus dalam 

satu periode kepengurusan 

• 0% : tidak dilakukan pelatihan lanjutan untuk badan pengurus 

dalam satu periode kepengurusan 

 

 

 

Aspek 3 : Time 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : terlaksana sepanjang kepengurusan  

• 0% : tidak terlaksaana 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 33 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Form feedback (Share Your Voice) anggota TBM-BG 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang masa kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.130.000 

 

4.  Monthly Review 

Latar Belakang Masalah kesehatan sering kali menjadi topik perbincangan yang hangat. 

Selain itu, disebabkan perkembangannya yang cukup masif membuat ilmu 

pengetahuan di bidang ini berkembang pesat. Perkembangan yang pesat ini 

menyebabkan mengenai pemerataan informasi dan pengetahuan mengenai 

kesehatan ataupun medis. 



Deskripsi 

Umum 

• Monthly review dapat berupa video, poster, atau animasi yang di 

upload setiap akhir bulan sepanjang kepengurusan.  

• Materi yang disajikan dalam bentuk video yaitu materi-materi yang 

dalam penerapannya membutuhkan tata laksana contohnya materi 

basic life support, burn injury, initial assesment, dan materi lainnya 

yang memerlukan probandus. Video akan di-share melalui IG, LINE, 

dan Youtube TBM-BG.  

• Bekerja sama dengan divisi PDD untuk mempublikasikan hasil 

monthly review  

Tujuan Proker • Menampilkan materi kurikulum dalam bentuk yang lebih menarik, 

unik, dan bervariasi.  

• Mendorong calon anggota serta anggota TBM-BG untuk 

memperkaya wawasan dan/atau me-review materi yang telah 

didapatkan sebelumnya. 

Penanggung 

Jawab 

1. Andhito Rafid Chusaeri 

2. Alma Dyah Perwita 

Sasaran Anggota TBM-BG dan Calon Anggota TBM-BG 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi PDD 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

1. Divisi diklat membuat list untuk materi yang akan dijadikan video 

Monthly Review. 

2. Divisi diklat melakukan proses syuting untuk video Monthly 

Review. 

3. Divisi diklat melakukan proses editing untuk video Monthly 

Review. 

 

 

 

1. Pelaksanaan 

1. Divisi PDD memposting video Monthly Review pada sosial 

media. 

2. Seluruh Anggota TBM-BG dan Calon Anggota TBM-BG 

menyebarluaskan video. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Market 

Penonton Video Monthly Review 

• 100% : Memperoleh ≥100 viewers di setiap video yang terupload 

pada media sosial instagram milik TBM-BG 

• 75% :    Memperoleh 69-99  viewers di setiap video video yang 

terupload pada media sosial instagram milik TBM-BG 

• 50% : Memperoleh 38-68 viewers di setiap video yang terupload 

pada media sosial instagram milik TBM-BG 

• 25% : Memperoleh 1-37 viewers di setiap video yang terupload pada 

media sosial instagram milik TBM-BG 



• 0% : Memperoleh 0 viewers di setiap video yang terupload pada 

media sosial instagram milik TBM-BG 

 

Aspek 2 : Method 

Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : Terpublikasinya video montrev sebanyak 10 atau lebih 

selama 1 kepngurusan 

• 75% : Terpublikasinya video montrev sebanyak 7-9 selama 1 

kepengurusan 

• 50% : Terpublikasinya video montrev sebanyak 4-6 selama 1 

kepengurusan 

• 25 % : Terpublikasnya video montrev sebanyak 1-3 selama 

kepengurus 

• 0%: Tidak ada terpublikasnya video 

 

Aspek 3 : Time 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

• 100 % : Terpublikasi sesuai timeline atau 1 bulan setelah timeline 

yang telah ditentukan 

• 75 % : Terpublikasi 2 bulan setelah timeline yang telah ditentukan 

• 50 % : Terpublikasi 3 bulan setelah timeline yang telah ditentukan 

• 25% : Terpublikasi 4 bulan setelah timeline yang telah ditentukan 

• 0% : Tidak terpublikasi  

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 33 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

- 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang masa kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

- 

 

5. Magang Divisi TBM-BG 

Latar Belakang Suatu organisasi pastinya memerlukan sumber daya manusia yang unggul 

dan berkualitas. Salah satu wadah yang baik dalam peningkatan kualitas 

adalah magang. Magang merupakan suatu kegiatan pengenalan suatu pola 

kerja dan tempat untuk indivisu mengasah softskill yang dimilikinya. 



Dengan demikian, magang divisi TBM-BG menjadi suatu wadah individu 

meningkatkan kualitas dirinya dan tempat untuk mengenal TBM-BG lebih 

jauh. 

Deskripsi 

Umum • Program kerja akan dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu opening 

magang, magang di divisi, dan closing magang 

• Opening magang berisi pengenalan pengurus TBM Bumi Gora 

Angkatan 14. 

• Magang dilaksanakan menggunakan sistem rotasi, dalam kurun 

waktu tertentu. Setiap peserta minimal akan merasakan 2 divisi 

pilihan dan 1 divisi wajib berdasarkan pilihan peserta dan 

penempatan dari diklat 

• Closing magang berisi penyampaian evaluasi dan saran program 

kerja yang telah terlaksana dan menyampaikan rancangan program 

kerja inovasi yang sekiranya dapat diterapkan pada periode 

kepengurusan berikutnya  

• Setiap akhir magang divisi, anggota muda yang paling berperan, 

tanggap, serta lugas dalam menjalani setiap tugas yang ada akan 

diberikan apresiasi yaitu ‘magang terbaik’ dalam rangka menambah 

semangat anggota muda dalam menjalani magang divisi TBM-BG.  

Tujuan Proker • Mengenalkan setiap program kerja yang ada serta kepengurusan di 

TBM-BG.  

• Memberikan gambaran kepengurusan kepada anggota muda.  

• Mengajak anggota muda untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan 

proker TBM-BG.  

Penanggung 

Jawab 

1. Ni Made Sri Padma 

2. Herdiana Nurul Utami 

Sasaran Anggota Muda TBM-BG 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi TBM-BG 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Tahap 1 

1. Divisi diklat membuat panduan mekanisme magang divisi anggota 

muda TBM-BG. 

2. Divisi diklat mempersiapkan PPT untuk sosialisasi magang divisi 

kepada anggota muda TBM-BG. 

Tahap 2 

1. Divisi diklat melakukan rapat dengan inti dan ketua divisi terkait 

kegiatan magang divisi TBM-BG. 

Tahap 3  

1. Divisi diklat berkoordinasi dengan Divisi PDD untuk 

menyebarluaskan informasi terkait magang divisi melalui sosial 

media. 



 

 

1. Pelaksanaan 

Tahap 4 

1. Anggota Muda TBM-BG mengisi formulir pendaftaran magang 

divisi  sesuai dengan panduan. 

2. Divisi diklat dan divisi lainnya melakukan plotting peserta magang 

pada setiap divisi di setiap minggunya. 

Tahap 5 

1. Hasil plotting dibagikan kepada seluruh anggota muda TBM-BG. 

Tahap 6 

1. Setiap minggunya selama 3 minggu Anggota Muda akan magang di 

divisi yang berbeda dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah 

diberikan oleh masing-masing ketua divisi. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Market 

Peserta Kegiatan 

• 100% : Seluruh anggota muda mengikuti kegiatan magang 

• 50% : Terdapat anggota muda yang tidak mengikuti kegiatan magang 

• 0%  : Tidak ada angota muda yang mengikuti kegiatan magang 

 

Aspek 2 : Method 

Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : Setiap orang dapat merasakan 3 divisi 

• 50% : Setiap orang hanya merasakan 2 divisi 

• 25% : Setiap orang hanya merasakan 1 divisi 

• 0 % : Setiap orang tidak merasakan divisi apapun 

Aspek 3 : Time 

Waktu Pelakasaan Kegiatan 

• 100% : Terlaksananya Magang Divisi TBM-BG sesuai dengan 

timeline 

• 50%   : Pelaksanaan tidak sesuai dari timeline yang telah ditentukan 

• 0%       : Tidak Terlaksananya Magang Divisi TBM-BG 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 33 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang  



Metode 

Evaluasi 

Form Feedback (Share Your Voice)  

Waktu 

Pelaksanaan 

Desember 2022   

Rencana 

Anggaran 

- 

 

6. Initial Assessment of Emergency Cases (IMEC) 

Latar 

Belakang 

Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan klinis dimana pasien 

membutuhkan pertolongan medis yang cepat untuk menyelamatkan nyawa 

seseorang. Keadaan gawat darurat ini dapat terjadi dari berbagai kasus medis. 

Bila tidak segera mendapatkan pertolongan maka seseorang tersebut dapat 

meninggal atau menderita kecacatan. Kegawatdaruratan ini sendiri dapat 

terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja. Salah satu media yang 

dapat digunakan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

kegawatdaruratan adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai 

dengan perkembangan keilmuan terkini melalui IMEC. 

Deskripsi 

Umum 

• Konsep IMEC tahun ini akan di buat dalam bentuk webinar. 

• Dalam webinar ini, akan diberikan pemaparan materi yang membahas 

tentang berbagai kasus kegawatdaruratan medis yang sering terjadi 

beserta manajemen terkini pada kasus-kasus tersebut. Seminar akan 

diisi dengan 3-4 materi.  

• Dalam menentukan materi kegawatdaruratan medis, akan dilakukan 

survei melalui gform yang akan dibagikan di seluruh fakultas 

kedokteran yang ada di Indonesia.  

• Materi kegawatdaruratan medis akan disampaikan oleh pemateri yang 

kompatibel dan merupakan seorang ahli di bidangnya (dokter 

spesialis, atau pakar lainnya) dan akan dipandu oleh seorang 

moderator.  

• Pemaparan materi ini juga akan dilengkapi dengan sesi diskusi antara 

pemateri dan peserta. 

• Acara webinar ini juga akan dimeriahkan dengan quiz/doorprize dan 

ice breaking. 

Tujuan Proker Sebagai event tahunan kepengurusan TBM-BG serta sebagai ajang untuk 

mengenalkan TBM-BG di kalangan masyarakat umum. 

Penanggung 

Jawab 

1. Zhayyin Palna Rial Novsyaini 

2. Ni Made Sri Padma 

Sasaran Mahasiswa Kesehatan 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh anggota TBM-BG 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

1. Ketua IMEC yang telah memegang tenderisasi IMEC memulai 

untuk membentuk kepanitiaan dan menjelaskan setiap tugas dari 

divisi kepanitiaan IMEC. 

 

 



1. Pelaksanaan 

1. IMEC akan dilakukan secara daring dengan sistem pemberian 

materi oleh pembicara dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. 

Indikator 

Keberhasilan 

Aspek 1 : Machine 

Media Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : Webinar IMEC dilakukan melalui zoom meeting dan live 

streaming melalui Youtube TBM-BG 

• 50%   : Webinar IMEC dilakukan melalui zoom meeting  

Aspek 2 : Market 

Peserta Kegiatan 

• 100 % : ≥100 Peserta mengikuti webinar IMEC 

• 75 % : 69-99 Peserta mengikuti webinar IMEC 

• 50 % : 38-68 Peserta mengikuti webinar IMEC 

• 25 % : 1-37 Peserta mengikuti webinar IMEC 

• 0 %   : 0 Peserta Mengikuti webinar IMEC 

 

Aspek 3 : Method 

Pelaksanaan Kegiatan  

• 100% : Materi mudah dipahami dilihat dari kenaikan nilai posttest 

• 50% : Materi cukup dipahami dilihat dari nilai posttest sama dengan 

nilai pretest 

• 25% : materi sulit dipahami dilihat dari penurunan nilai posttest 

 

Aspek 4 : Time 

Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

• 100% : Pelaksaan webinar IMEC sesuai dengan timeline yang sudah 

ditentukan 

• 50% : Pelaksanaan webinar IMEC tidak sesuai dengan timeline yang 

sudah ditentukan 

• 0%     : Webinar IMEC tidak dilaksanakan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang 

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Google Form Feedback 

Waktu 

Pelaksanaan 

September – November 2022 



Rencana 

Anggaran 

Rp. 8.800.000  

 

TIMELINE PROGRAM KERJA  

DIVISI PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) 

PROKER FEB MAR APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES 

Open 

Recruitment 

           

Diklat 

khusus 1 

           

Diklat 

khusus 2 

           

Latihan 

Rutin Calon 

Anggota 

           

Latihan 

Lanjutan 

Anggota 

           

Monthly 

Review 

           

Magang 

Divisi 

TBM-BG 

           

IMEC 
           

 

  



DIVISI BANTUAN MEDIS (BANMED) 

Divisi Bantuan Medis (BANMED) yang ada dalam Tim Bantuan Medis Bumi Gora 

merupakan salah satu divisi yang bertugas melakukan koordinasi siaga terhadap bencana yang 

terjadi serta bertanggung jawab dalam hal tanggap bencana. Selain itu, Divisi Banmed sendiri juga 

bertugas untuk membantu berbagai event baik event kampus maupun non kampus dalam hal medis 

dan kegawatdaruratan. 

 

KOORDINATOR DIVISI: Ananda Karunia Ramadhan 

ANGGOTA DIVISI  : 1. Athalita Andhera 

1. Amrullah Muliawan Hamdin 

2. Ayundha Rizky Lestary 

3. Jihan Alifa Rahma 

4. M. Fardi Anugrah 

5. M. Farras Abiyyu Fauzi 

 

SWOT DIVISI BANTUAN MEDIS (BANMED) 

 

INTERNAL 

 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• SDM yang sigap dan 

responsive 

• Manajemen program 

kerja Divisi Banmed 

sudah baik. 

WEAKNESS 

• Kesibukan berupa 

kegiatan akademis 

• Domisili anggota yang 

berbeda beda.  

OPPORTUNITIES  

• Memiliki senior-

senior dan saudara 

saudara yang siap 

membantu 

menyukseskan 

program kerja Divisi 

Banmed 

• Kerjasama yang 

dilakukan divisi 

banmed dengan 

pihak luar untuk 

menyukseskan 

program kerja  

• Memiliki SDM yang 

sigap dan responsive 

serta senior-senior dan 

saudara-saudara yang 

siap membantu dalam 

kegiatan Divisi Banmed 

menjadi kekuatan untuk 

menyukseskan program 

kerja Divisi Banmed 

• Manajemen program 

kerja Divisi Banmed 

dan kerjasama dengan 

pihak luar menjadikan 

program kerja yang 

khususnya terjun ke 

lapangan dapat di 

manajemen dengan 

baik  

• Memiliki senior-senior 

dan saudara-saudara 

yang siap membantu 

dapat mengatasi 

kelemahan berupa 

sibuknya dalam 

kegiatan akademis dan 

anggota yang 

bedomisili di luar 

pulau Lombok 

• Banyaknya kerjasama 

yang dilakukan oleh 

Banmed juga dapat 

mengatasi perbedaan 

domisili para anggota 

dan kesibukan anggota 

dalam kegiatan 

akademis  
THREATS  

• Beberapa anggota 

mempunyai 

 

 

• Tidak sedikitnya 

anggota yang 

mengemban tanggung 



tanggung jawab di 

organisasi lain 

sehingga terkadang 

menghambat 

jalannya program 

kerja Divisi 

Banmed. 

• Perubahan jadwal 

kuliah yang 

mempengaruhi 

agenda Divisi 

Banmed yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya. 

• Anggota yang sigap dan 

responsif dan siap saling 

membantu sama lain 

dapat mengatasi 

ancaman beruba 

anggota yang memiliki 

tanggung jawab di saat 

bersamaan dengan 

begitu kegiatan tetap 

dilaksanakan dengan 

baik.  

jawab dalam 

organisasi lain serta 

kesibukan anggota di 

bidang akademis dapat 

menghambat jalannya 

program kerja yang 

dilakukan oleh Divisi 

Banmed. 

• Perubaan jadwal 

perkuliahan serta 

terdapat anggota yang 

berdomisili di luar 

Pulau Lombok dapat 

memengaruhi agenda 

dari Divisi Banmed 

yang sudah 

direncanakan 

sebelumnya. 

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Mengadakan Bakti Sosial  
Latar 

Belakang 

Banyaknya daerah terpencil maupun non-terpencil di daerah kerja TBM Bumi 

Gora yang masih kurang akan perhatian khususnya dalam hal kesehatan, 

mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesehatan di daerah-daerah tersebut. 

Oleh karena itu membuat TBM Bumi Gora membuat program kerja baksos 

sebagai bentuk usaha untuk membantu pemerataan kesehatan di daerah-daerah 

tersebut.  

Deskripsi 

Umum 

Baksos adalah kegiatan sosial dalam hal ini adalah memberikan bantuan 

kesehatan kepada masyarakat. Baksos dapat berupa beberapa kegiatan antara 

lain screening, pengobatan gratis, dan tindakan (seperti sirkumsisi). Baksos 

dapat dilakukan oleh TBM sendiri dan kerja sama dengan pihak lain. 

Tujuan 

Proker 

Sebagai bentuk pengabdian dan pengobatan kepada masyarakat sekaligus 

mempraktikan ilmu yang sudah diajarkan. 

Penanggung 

Jawab 

Athalita Andhera Nabil & Amrullah Muliawan Hamdin 

Sasaran Masyarakat umum  
Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Humas dan Pihak penanggung jawab dari desa tujuan  

Teknis 

Persiapan 

dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan :  

• Menetukan daerah-daerah yang membutuhkan baksos 

 

 



• Mempersiapkan obat-obatan serta alat-alat kesehatan yang akan 

digunakan baksos 

•  Menentukan anggota staff yang akan turun dalam kegiatan baksos,  

• Menetukan transportasi dan jalur yang akan ditempuh. 

1. Pelaksanaan : 

• Melaksanakan pemeriksaan umum atau sirkumsisi di desa yang sudah 

ditentukan 

Indikator 

Keberhasila

n  

Aspek 1: Man 

Jumlah pengurus yang mengikuti baksos 

• 100% : Baksos diikuti ≥ 15 Badan pengurus dalam sekali baksos 

• 75% : Baksos diikuti 12 – 14 Badan pengurus dalam sekali baksos 

• 50% : Baksos diikuti 9 – 11 Badan pengurus dalam sekali baksos 

• 25% : Baksos diikuti 6 – 8 Badan pengurus dalam sekali baksos 

• 0% : Baksos diikuti ≤ 5 Badan pengurus dalam sekali baksos 

 

Aspek 2: Market 

     Target Jumlah Peserta 

1. Baksos pemeriksaan kesehatan 

• 100 % : diikuti ≥ 70 orang dalam sekali baksos 

• 75 %   : diikuti 50 - 69 orang dalam sekali baksos 

• 50 %   : diikuti 20 – 49 orang dalam sekali baksos 

• 25 %   : diikuti 1 – 19 orang dalam sekali baksos 

• 0 %     : tidak ada yang mengikuti 

2. Baksos sirkumsisi 

• 100 % : diikuti ≥ 20 orang dalam sekali sirkumsisi 

• 75 %   : diikuti 13 - 19 dalam sekali sirkumsisi 

• 50 %   : diikuti 6 – 12 dalam sekali sirkumsisi 

• 25 %   : diikuti 1 – 5 dalam sekali sirkumsisi 

• 0 %     : tidak ada yang mengikuti 

 

Aspek 3: Method 

Target Pelaksanaan 

• 100 %   : Terlaksananya ≥ 6 kali dalam 1 tahun masa kepengurusan 

• 80 % : Terlaksana 5 kali dalam masa 1 tahun kepengurusan 

• 64 % : Terlaksana 4 kali dalam 1 tahun masa kepengurusan 

• 48 % : Terlaksana 3 kali dalam 1 tahun masa kepengurusan 

• 32 % : Terlaksana 2 kali dalam 1 tahun masa kepengurusan 

• 16 % : Terlaksana 1 kali dalam 1 tahun masa kepengurusan 

• 0 % : Tidak terlaksana dalam 1 tahun masa kepengurusan 

 

Aspek 4: Time 

     Waktu Pelaksanaan   

1. Baksos pemeriksaan kesehatan 

• 100 % : Terlaksana tepat waktu 

• 50 %   : Terlaksana tidak tepat waktu 



• 0 %     : Tidak terlaksana 

2. Baksos sirkumsisi 

• 100 % : Terlaksana tepat waktu 

• 50 %   : Terlaksana tidak tepat waktu 

• 0 %     : Tidak terlaksana 

 

 

 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

=%Aspek 1+%Aspek 2.1+%Apek 2.22+%Aspek 3.1 +%Aspek 3.22+ %A

spek 44 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang  

Metode 

Evaluasi 

Menilai capaian keberhasilan proker setiap 2 bulan dalam 1 tahun 

kepengurusan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepurusan 

Baksos 1  : Januari - februari 

Baksos 2  : Maret - april 

Baksos Sirkumsisi 1 : Mei – Juni 

Baksos 3  : Juli - Agustus 

Baksos 4  : September - Oktober 

Baksos Sirkumsisi 2 : November – Desember 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 6.400.000,- 

 

2. Manajemen Obat dan Alat Medis  
Latar Belakang Manajemen obat yang dilakukan bertujuan agar obat yang di perlukan 

tersedia setiap saat, dalam jumlah yang cukup dan terjamin untuk 

mendukung kegiatan-kegiatan tbm bumi gora seperti bakti sosial, diklat, tim 

medis event, dan sirkumsisi. 

Deskripsi 

Umum 

Manajemen obat dan alat adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

melakukan pengelolaan terhadap obat-obatan yang di miliki TBM-BG 

mulai dari perencanaan, pengadaan, dan penggunaan obat. 

Tujuan Proker Sebagai penunjang persiapan keperluan aktivitas kegiatan TBM Bumi Gora. 

Penanggung 

Jawab 

Ayundha Rizky Lestary  

Sasaran Persiapan Baksos, diklat, tim medis event, sirkumsisi, dan kegiatan TBM 

Bumi Gora lainnya 



Kerjasama / 

Koordinasi 

 Bendahara 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan:  

• Mengumpulkan anggota,obat, dan alat medis TBM Bumi Gora 

 

 

1. Pelaksanaan :  

• Membagi anggota untuk mendata obat berdasarkan golongan 

• Mengurutkan tahun kadaluarsa 

• Data di masukkan ke spreedsheet yang tersedia 

• Semua badan pengurus boleh berpartisipasi dalam kegiatan 

manajemen obat dan alat 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1: Man 

Jumlah orang yang mengikuti data obat 

• 100% : pendaataan obat diikuti ≥10 Badan pengurus 

• 75% : pendaataan obat diikuti 7 – 9 Badan pengurus 

• 50% : pendaataan obat diikuti 5 – 6 Badan pengurus 

• 25% : pendaataan obat diikuti 3 – 4 Badan pengurus 

• 0%  : pendaataan obat diikuti ≤ 2 Badan pengurus 

 

Aspek 2: Method 

Pengadaan serta Pendataan Awal Obat dan Alat Medis 

 

Jumlah pelaksanaan pengadaan serta pendataan awal obat dan alat 
medis jumlah baksos, medis event dan sirkum x100% 

 

 

• 100% : Terlaksana 76%-100% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 75% : Terlaksana 51%-75% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 50% : Terlaksana 26%-50% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 25% : Terlaksana 1%-25% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 0% :  Tidak dilakukan pengadaan obat dan alat medis 

 

Aspek 3: Method 

Pendataan Kembali Obat dan Alat Medis setelah Digunakan 

 

Jumlah Pendataan Kembali Obat dan Alat Medis setelah 
Digunakan  jumlah baksos, medis event dan sirkum x 100% 



 

 

• 100% : Terlaksana 76%-100% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 75% : Terlaksana 51%-75% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 50% : Terlaksana 26%-50% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 25% : Terlaksana 1%-25% dari jumlah baksos, medis event dan 

sirkum dalam satu tahun kepengurusan 

• 0% : Tidak didata 

 

Aspek 4: Time 

Waktu Pelaksanaan data obat pasca acara 

• 100% : Terlaksana pendataan obat ≤ 2 hari pasca acara 

• 50% : Terlaksana pendataan obat ≥ 7 hari pasca acara 

• 0% : Tidak dilakukan pengadaan obat dan alat medis 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang  

 Metode 

Evaluasi 

Menilai capaian keberhasilan proker setiap 2 bulan dalam 1 tahun 

kepengurusan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.000.000,- 

 

3.One Blood One Nation (OBON)  
Latar Belakang Permintaan pasokan darah di wilayah kerja TBM Bumi Gora sangat banyak. 

Oleh karena itu TBM Bumi Gora membuat program kerja yaitu OBON (one 

blood one nation) untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan 

darah yang dibutuhkan. 

Deskripsi 

Umum 

Merupakan kegiatan berupa pengambilan darah dari seseorang secara 

sukarela untuk disimpan di bank darah sebagai stok darah untuk kemudian 

digunakan untuk transfusi darah bagi yang membutuhkan. Kegiatan ini 

dilaksanakan sebanyak 1 kali untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. 

Bekerja sama dengan Unit Tranfusi Darah PMI Lombok Barat dan 



Organisasi Kemahasiswaaan FK Unram. Mengajak seluruh civitas Unram 

dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

Tujuan Proker Mendonasikan darah untuk sesama dan yang membutuhkan.  
Penanggung 

Jawab 

M. Fardi Anugrah 

Sasaran • Masyarakat umum,  

• Anggota TBM Bumi Gora 

• Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Mataram 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Kestari, Divisi Humas, Divisi PDD, dan PMI 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan : 

• Membuat kepanitiaan dan menentukan PJ setiap divisi. 

1. Pelaksanaan : 

• Mempersiapkan tempat/lokasi donor darah 

• Menghubungi ormawa Unram yang bersedia diajak kerja sama  

• Menentukan tema OBON 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market 

Jumlah terkumpul kantong darah 

• 100 % : terkumpul Total ≥ 50 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 75 % : terkumpul Total 37 - 49 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 50 % : terkumpul Total 24 - 36 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 25 % : terkumpul Total 12 - 23 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 0 % : terkumpul Total ≤ 11 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

 

Aspek 2 : Method 

Target Pelaksanaan 

• 100 %: Kegiatan OBON terlaksana 2 kali dalam 1 tahun 

kepengurusan 

• 50 %: Kegiatan OBON terlaksana 1 kali dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 0 %: Kegiatan OBON tidak terlaksana 

 

Aspek 3 : Material 

Jumlah tersedia kantong darah 

• 100 % : Tersedia Total ≥ 60 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 75 % : Tersedia Total 45 - 59 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 



• 50 % : Tersedia Total 30 - 44 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 25 % : Tersedia Total 15 - 29 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 0 % : Tersedia Total ≤ 15 kantong darah dalam satu kali 

pelaksanaan 

 

Aspek 4 : Time 

Waktu pelaksanaan 

• 100 % : Kegiatan OBON terselenggara tepat waktu 

• 75 % : Kegiatan OBON terlambat 1 bulan 

• 50 % : Kegiatan OBON terlambat 2 bulan 

• 25 % : Kegiatan OBON terlambat ≥ 3 bulan 

• 0 % : Kegiatan OBON tidak terlaksana 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 44 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

• Menilai capaian keberhasilan proker di bulan Juli untuk kegiatan 

OBON yang kerja-sama bersama ormawa lain. 

• Menilai capaian keberhasilan proker di bulan November untuk kegiatan 

OBON yang mandiri.  

Waktu 

Pelaksanaan 

Bulan Mei - Juli                   : Kerjasama 

Bulan Oktober – November : Mandiri  
Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.500.000,- 

 

 

 

4.Tim Medis Event   
Latar Belakang Banyaknya event yang dilaksanakan di wilayah kerja TBM BG berupa 

event olahraga maupun jenis event lainnya membuat TBM BG berinisiasi 

untuk membentuk Tim Medis Event yang diharapkan dapat membantu 

event-event tersebut dari segi medis. 

Deskripsi Umum 1. Tim Medis Event merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 

permintaan bantuan medis oleh pelaksana kegiatan. Seperti event olah 

raga, diklat organisasi, konser, dan sebagainya. 



2. Tim Medis Event melakukan koordinasi dengan seluruh badan 

pengurus untuk pelaksanaan kegiatan. 

3. Tim Medis Event bekerjasama dengan divisi humas TBM-BG untuk 

mempromosikan tim medis event TBM-BG. 

Tujuan Proker Menerapkan ilmu kedokteran yang telah didapatkan dan mampu 

diaplikasikan di berbagai kegiatan yang memberikan keuntungan bagi 

TBM-BG. 

Penanggung 

Jawab 

M. Farras Abiyyu dan Jihan Alifa Rahma 

Sasaran Event – event yang memerlukan tim medis. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Diklat, Divisi Humas, Divisi PDD, dan Penyelenggara event  

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan:  

• Mencari dan menerima tawaran permintaan jaga medis dari 

event tertentu 

• Melakukan pelatihan kepada anggota TBM-BG yang mengikuti 

Tim Medis Event sebelum event berlangsung 

• Mempersiapkan alat medis & obat obatan yang sesuai dengan 

kebutuhan event  

 

 

1. Pelaksanaan:  

• Melakukan jaga medis dengan pembagian kloter sehingga 

alokasi waktu tim yang berjaga merata.  
Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1: Man 

Berdasarkan Jumlah Badan Pengurus per kloter 

• 100 % : Tim Medis Event diikuti ≥ 5 Badan pengurus per kloter 

• 80 %  : Tim Medis Event 4 Badan pengurus per kloter 

• 60 %  : Tim Medis Event 3 Badan pengurus per kloter 

• 40 %  : Tim Medis Event 2 Badan pengurus per kloter 

• 0 %      : Tim Medis Event 1 Badan pengurus per kloter 

 

Aspek 2: Market 

Berdasarkan Target Pelaksanaan 

• 100 % : Terlaksana Tim Medis Event ≥ 4 kali dalam masa 

kepengurusan  

• 75 %  : Terlaksana Tim Medis Event 3 kali dalam masa 

kepengurusan 

• 50 %  : Terlaksana Tim Medis Event 2 kali dalam masa 

kepengurusan 

• 25 %  : Terlaksana Tim Medis Event 1 kali dalam masa 

kepengurusan 

• 0 %  :  Tidak terlaksana Tim Medis Event dalam masa 

kepengurusan 



 

Aspek 3: Method 

Berdasarkan pasien yang berhasil ditangani 

• 100 % : Tersebar poster promosi tim medis event  ≥ 4 kali dalam 

satu periode kepengurusan 

• 75 %  : Tersebar poster promosi tim medis event  3 kali dalam 

satu periode kepengurusan  

• 50 %  : Tersebar poster promosi tim medis event  2 kali dalam 

satu periode kepengurusan  

• 25 %  : Tersebar poster promosi tim medis event  1 kali dalam 

satu periode kepengurusan 

•  0 %  : Tidak tersebar poster 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker setiap 4 bulan dalam 1 tahun 

kepengurusan  
Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang Kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.000.000,- 

                                                                                                                                                            

                      

5.Tim Reaksi Cepat (TRC)  
Latar Belakang Banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia di seluruh daerahnya tanpa 

terkecuali, membuat Tim Bantuan Medis Bumi Gora juga ikut serta 

mengambil peran dalam membantu korban-korban bencana yang terjadi 

dalam bentuk Tim Reaksi Cepat. Tim Reaksi Cepat ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat dalam hal kegawatdaruratan medis serta membantu 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik dalam hal medis maupun non-medis 

yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. 

Deskripsi 

Umum 

Tim Reaksi Cepat merupakan salah satu progam kerja Divisi Banmed yang 

bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian cepat dan tanggap pada 

bencana yang terjadi, serta melakukan penilaian kebutuhan darurat sebagai 

dampak terjadinya suatu bencana baik dalam hal kebutuhan logistik non-

medical maupun kebutuhan logistik medical. 



Tujuan Proker 1. Sebagai tim assessment pertama dalam keadaan tanggap darurat 

bencana. 

2. Sebagai tim medis yang terjun memberi bantuan medis maupun non-

medis pada masyarakat. 

Penanggung 

Jawab 

Ananda Karunia Ramadhan  

Sasaran Masyarakat yang terdampak bencana 

Kerjasama / 

Koordinasi 

BPBD dan TRC TBM lain 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Melakukan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana dan 

melaporkannya kepada PTBMMKI serta menindaklanjuti dengan 

turun langsung ke lapangan jika diperlukan.  

2. Pengkajian dilakukan segera setelah terjadinya bencana. 

3. Info didapatkan dari sumber yang valid seperti BPBD, BMKG, dan 

Basarnas. 

4. Pelaporan dilakukan mengacu pada protap PTBMMKI. 

5. TRC yang bertugas dikoordinir oleh BANMED, coordinator wajib 

menjelaskan SOP serta memberikan contact person pihak 

BNPB/BPBD setiap di awal bertugas. 

6. Pelaporan dilakukan jika lokasi atau dampak bencana yang berarti 

berada di wilayah NTB. 

7. Penggalangan dana dilakukan dengan inisiasi dari PTBMMKI 

dan/atau dengan pertimbangan dari Inti. 

8. Tindak lanjut ke lokasi bencana dilakukan jika sudah mendapatkan 

instruksi dari pusat komando (BNPB/BPBD).  

9. Melakukan rapat koordinasi sebelum turun ke lokasi bencana dengan 

baik dengan pihak TBM maupun pihak eksternal (kampus, 

BNPB/BPBD).  
Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1: Method 

Target pelaksanaan pelaporan kebencanaan 

 

Jumlah pelaporan kebencanaan di NTBJumlah bencana yang terjadi di 
NTB x 100% 

 

 

• 100 % : Dilakukan 76%-100% pelaporan kebencanaan yang harus 

dilaporkan 

• 75 % : Dilakukan 51%-75% seluruh pelaporan kebencanaan yang 

harus dilaporkan 

• 50 % : Dilakukan 26%-50% seluruh pelaporan kebencanaan yang 

harus dilaporkan 

• 25 % : Dilakukan 1%-25% seluruh pelaporan kebencanaan yang 

harus dilaporkan 

• 0 % : Tidak terlaksana 

 

Aspek 2: Method 



Target pelaksanaan penanganan 

 

Jumlah penanganan kebencanaan di NTBJumlah bencana yang perlu 
ditangani di NTB x 100% 

 

 

• 100 % : Dilakukan 76%-100% penanganan kebencanaan yang 

harus ditangani 

• 75 % : Dilakukan 51%-75% seluruh penanganan kebencanaan 

yang harus ditangani 

• 50 % : Dilakukan 26%-50% seluruh penanganan kebencanaan 

yang harus ditangani 

• 25 % : Dilakukan 1%-25% seluruh penanganan kebencanaan yang 

harus ditangani 

• 0 % : Tidak terlaksana 

 

Aspek 3: Time 

Target pelaksanaan pelaporan kebencanaan 

• 100 % : assessment pelaporan kebencanaan dilaporkan ≤ 24 jam 

pasca bencana 

• 75 % : assessment pelaporan kebencanaan dilaporkan  24 - 48 jam 

pasca bencana 

• 50 % : assessment pelaporan kebencanaan dilaporkan 48 – 72 jam 

pasca bencana 

• 25 % : assessment pelaporan kebencanaan dilaporkan ≥ 72 jam 

pasca bencana 

• 0 % : Tidak melaporkan assessment kebencanaan 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

  

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai capaian keberhasilan proker setiap 2 bulan dalam satu tahun 

kepengurusan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang Kepengurusan  

Rencana 

Anggaran 

Rp. 450.000,- 



 

TIMELINE PROGRAM KERJA 

DIVISI BANTUAN MEDIS (BANMED) 

PROKER 

JA

N 

FE

B 

MA

R 

AP

R 

ME

I 

JUN

I 

JUL

I 

AG

U 

SE

P 

OK

T 

NO

V 

DE

S 

Mengadak

an Baksos 

            

Manajeme

n Obat dan 

Alat Medis 

            

One Blood 

One 

Nation 

(OBON) 

            

Tim Medis 

Event 

            

Tim 

Reaksi 

Cepat 

(TRC) 

            

 

  



DIVISI DANA DAN USAHA (DANUS) 

Divisi Dana dan Usaha (DANUS) merupakan divisi yang bergerak dalam bidang finansial 

yang betujuan untuk mencari dana untuk meningkatkan pemasukan keuangan TBM-BG untuk 

keberlangsungan kegiatan kegiatan dari organisasi TBM-BG. Selain menjadi divisi yang bergerak 

dalam bidang finansial, di danus inilah seseorang dapat berlatih berwirausaha, melobi, dan 

sebagainya.  

  

KOORDINATOR DIVISI: Jaini Rahma 

ANGGOTA DIVISI  :  1. Fachry Prasetyo Hutomo 

2. Izza Mufida 

3. Much. Rivanda Islami Yoga Pratama 

4. Muhammad Aulia Hikmah Romadoni  

 

SWOT BIDANG DANA DAN USAHA (DANUS) 

 

                           

                                     INTE

RNAL 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Mempunyai 

konveksi 

untuk bekerja 

sama 

• Semangat 

anggota  

WEAKNESS 

• Kesibukan 

pengurus   

• Mudahnya 

pelanggan 

untuk 

membanding

kan harga  

OPPORTUNITIES  

• Jumlah mahasiswa yang banyak 

• Banyaknya kebutuhan mahasiswa 

• Perkembangan teknologi 

• Memaksimal

kan potensi 

yang ada  

• Manajemen 

waktu  

THREATS  

• Adanya persaingan harga dengan 

distributor yang lain 

• Keuntungan sedikit   

• Menjaga 

hubungan 

baik dengan 

para 

distributor  

• Mencari 

harga 

termurah 

dengan 

kualitas 

bagus  

• Melakukan 

promosi 

dengan sebaik 

-baiknya 

  

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Perbaikan Baju Angkatan  



Latar Belakang Perbaikan baju angkatan merupakan salah satu program yang menawarkan 

perbaikan baju bagi seluruh anggota. Perbaikan baju angkatan ini akan 

dilakukan sebanyak satu kali dalam satu tahun kepengurusan. 

Deskripsi Umum Adapun perbaikan baju angkatan pada program kerja ini yaitu :  

- name tag, dan  

- nomor anggota bagi Badan Pengurus XIV 

Tujuan Proker Menambah pemasukan dana bagi TBM-BG serta mempermudah badan 

pegurus maupun anggota dalam hal memperbaiki baju angkatan. 

Penanggung 

Jawab 

Izza Mufida 

Sasaran Seluruh anggota dan badan pengurus TBM-BG 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

• Mendata anggota TBM-BG yang akan melakukan perbaikan baju 

angkatan termasuk perbaikan nomor anggota dan nametag. 

• Pendataan dilakukan melalui google form yang telah disediakan lalu 

disebarkan ke semua grup TBM-BG (grup yang berisi angkatan I 

sampai XIV, grup bersama calon anggota XV, dan grup bersama 

angkatan XIII). 

• Menetapkan deadline pengisian data. 

• Melakukan follow up ketika sudah tiba pada deadline pengisian data 

lalu memberikan perpanjangan waktu pengisian data selama 1 hari 

untuk memastikan semua anggota yang membutuhkan perbaikan baju 

sudah melakukan pengisian data. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market  

Jumlah pelanggan  

• 100 % : Mendapatkan ≥ 30 pelanggan dalam satu kali pelaksanaan  

• 75 %   : Mendapatkan 20-29 pelanggan dalam satu kali pelaksanaan 

• 50 %   : Mendapatkan 10-19  pelanggan dalam satu kali 

pelaksanaan 

• 25 % : Mendapatkan ≤ 9 pelanggan dalam satu kali pelaksanaan 

• 0 %     : Tidak mendapatkan pelanggan (program kerja tidak 

dijalankan) 

 

Aspek 2 : Material  

Kecacatan pada baju 

Jumlah kecacatan pada baju yang sudah diperbaikiJumlah baju yang 
sudah diperbaiki x 100% 

• 100 % : Tidak terdapat kecacatan pada baju yang sudah diperbaiki  



• 75%     : Terdapat ≤ 40% kecacatan dari jumlah baju yang sudah 

diperbaiki  

• 50 %    : Terdapat 41- 60% kecacatan dari jumlah baju yang sudah 

diperbaiki  

• 25%      : Terdapat 61-80% kecacatan dari jumlah baju yang sudah 

diperbaiki  

• 0 %     : Terdapat 81-100% kecacatan dari jumlah baju yang sudah 

diperbaiki  

 

Aspek  3: Method  

Perbaikan baju angkatan 

• 100 % : Perbaikan baju angkatan dilaksanakan satu kali dalam 

satu periode kepengurusan  

• 0 %     : Program kerja tidak dilaksanakan 

 

Aspek 4 : Money  

Jumlah keuntungan seluruhnya 

• 100 % : Jumlah keuntungan seluruhnya mencapai ≥ Rp.150.000 

dalam satu kali pelaksanaan proker  

• 75 %  : Jumlah keuntungan Rp.100.000 - Rp.149.000 dalam dalam 

satu kali pelaksanaan proker  

• 50 % : Jumlah keuntungan  Rp.50.000-Rp.99.000 dalam satu kali 

pelaksanaan proker  

• 25 % : Jumlah keuntungan ≤ Rp.49.000 dalam satu kali 

pelaksanaan proker  

• 0 % : Tidak ada keuntungan  

 

Aspek 5 : Time  

Waktu pelaksanaan 

• 100 % : PJ melaksanakan sesuai timeline 

• 75%   : PJ terlambat melaksanakan  1-2 minggu  

• 50 %  : PJ terlambat melaksanakan  3-5 minggu  

• 25 %  : PJ terlambat melaksanakan  ≥ 6 minggu  

• 0 %  : PJ tidak menjalankan proker  

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

=%Aspek 1 + %Aspek 2++%Aspek 5 5 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang  



Metode Evaluasi Menilai keuntungan yang didapat serta capaian keberhasilan setiap 1x 

pelaksanaan proker 

Waktu 

Pelaksanaan 

Maret-April  

Rencana 

Anggaran 

Rp. 555.000 

Target Laba Rp. 259.000 dalam 1x pelaksanaan proker  

Rincian 

A. Jumlah sasaran : Rp.37 orang  

B. Harga jual : Rp.15.000 

C. Harga beli : Rp.8000 

Rumus Laba :  

Jumlah pendapatan – Jumlah pengeluaran  

(37  15) – (37 x 8) = Rp.555.000 – Rp.296.000 = Rp. 259.000 

  

2. Procurement Atributes   

Latar Belakang Atribut pada suatu organisasi merupakan bagian yang penting sebagai 

identitas diri dan eksistensi dari organisasi itu sendiri. Procurement Atribute 

akan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun masa kepengerusan, dimana 

pembagiannya yaitu ada yang khusus ID card dan ada yang khusus atribut 

lainnya. 

Deskripsi 

Umum 

Adapun produk yang akan dijual pada proker ini yaitu :  

a. PDH  

b. PDL  

c. Jaket  

d. Slayer  

e. Pin TBM-BG  

f. ID card (Atribut wajib bagi BP dan senior bagi yang berminat) 

Tujuan Proker Sebagai tanda bahwa orang tersebut adalah anggota TBM-BG. 

Penanggung 

Jawab 

Jaini Rahma  

Sasaran Seluruh anggota, BP angkatan 14 & angkatan 15 TBM-BG 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Diklat dan Humas  



Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

• Mencari Konveksi dan membandingkan harga konveksi yang satu 

dengan yang lainnya untuk mendapatkan harga yang sesuai. 

• Setelah mendapatkan konveksi yang pas, membuat grup bersama 

konveksi tersebut. 

• Pembuatan design produk. 

• Pembuatan design promosi.  

• Melakukan promosi pada sosial media TBM-BG (Line). 

• Pembeli dapat mengisi data pada google form yang sudah disediakan. 

• Merekap pemesanan  

• Rekap total pembayaran. 

• Konveksi melakukan produksi, pengemasan, dan pengiriman.  

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market  

Jumlah pelanggan 

• 100 % : Mendapatkan ≥ 30 pelanggan dalam 1 tahun kepengurusan 

• 75 %  : Mendapatkan 20-29 pelanggan dalam 1 tahun 

kepengurusan 

• 50 %  : Mendapatkan 10-19  pelanggan dalam 1 tahun 

kepengurusan 

• 25 %  : Mendapatkan ≤ 9 pelanggan dalam 1 tahun kepengurusan 

• 0 %  : Tidak mendapatkan pelanggan (proker tidak dijalankan) 

 

Aspek 2 : Material  

Kecacatan atribut yang di pesan  

Jumlah kecacatan pada atribut yang sudah dipesanJumlah atribut yang 
dipesan x 100% 

• 100 % : Tidak terdapat kecacatan pada atribut yang dipesan  

• 75%  : Terdapat 1%-25% kecacatan dari jumlah atribut yang 

dipesan  

• 50 % : Terdapat 26%-50% kecacatan dari jumlah atribut yang 

dipesan 

• 25% : Terdapat 51%-75% kecacatan dari jumlah atribut yang 

dipesan 

• 0 % : Terdapat 76%-100% kecacatan dari jumlah atribut yang 
dipesan 

 

Aspek 3 : Method  

Palaksanaan procurement atributes 

• 100 % : Procurement Atributes dilakukan 2 kali dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 50  % : Procurement Atributes dilakukan 1 kali dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 0 % : Proker tidak dijalankan  

 

Aspek 4 : Money  

Keuntungan total yang di dapat  



• 100 % : Jumlah keuntungan total mencapai ≥ Rp.2.500.000 dalam 

1 tahun kepengurusan  

• 75 % : Jumlah keuntungan Rp.2.000.000-Rp.2.499.000 dalam 1 

tahun kepengurusan  

• 50 % : Jumlah keuntungan  Rp.1.000.000-Rp.1.999.000 dalam 1 

tahun kepengurusan  

• 25 % : Jumlah keuntungan ≤ Rp.500.000-Rp.999.000 dalam 1 

tahun kepengurusan  

• 0 % : Tidak ada keuntungan (Proker tidak dijalankan) 

 

Aspek 5 : Time  

Waktu pelaksanaan procurement atributes 

• 100 % : PJ melaksanakan sesuai timeline 

• 75%    : PJ terlambat melaksanakan  1-2 minggu  

• 50 %   : PJ terlambat melaksanakan  3-5 minggu  

• 25 %   : PJ terlambat melaksanakan  ≥6 minggu  

• 0 %     : PJ tidak menjalankan proker  

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+…+%Aspek 5 5 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai keuntungan yang didapat serta capaian keberhasilan setiap 1x 

pelaksanaan proker. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Mei - Juni : Pengadaan ID Card  

November - Desember : Pengadaan Atribut  

Rencana 

Anggaran 

Rp. 19.795.000 

Target Laba Rp. 2.775.000 dalam 1x pelaksanaan proker  

Rincian 

A. Jumlah sasaran : 37 orang  

B. Harga jual : Rp.535.000 

C. Harga beli : Rp.460.000 

 



Rumus Laba :   

Jumlah pendapatan – Jumlah pengeluaran  

(37 x 535.000) – (37 x 460.000) = Rp.19.795.000 – Rp.17.020.000 = 

Rp.2.775.000 

  

  

3. Tenda Tensi  

Latar Belakang Tenda tensi merupakan bentuk kegiatan yang berupa pengukuran tekanan 

darah, penimbangan berat badan gratis, dan pemeriksaan gula darah, asam 

urat, kolesterol berbayar. Kegiatan ini dilakukan setiap hari minggu mulai 

pukul 06.00-09.00 WITA kepada masyarakat yang sedang berolahraga. 

Deskripsi 

Umum 

Tenda tensi merupakan salah satu program danus yang berguna untuk 

mengecek kesehatan masyarakat setiap hari minggu. 

Tujuan Proker Tenda tensi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal pengecekan 

kesehatan yang terdiri dari pengukuran tekanan darah, berat badan, dan 

pemeriksaan GCU. 

Penanggung 

Jawab 

Fachry Prasetyo Hutomo dan Much. Rivanda Islami Yoga Pratama. 

Sasaran Masyarakat Umum  

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Diklat 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

• Berangkat menuju Udayana selambat-lambatnya pukul 06.00 WITA 

untuk mengambil tempat tenda dan mencari tempat parkir. 

• Melakukan persiapan tenda, alat-alat kesehatan, dan poster iklan yang 

berisi pelayanan yang diberikan mulai pukul 06.00 WITA. 

• Memulai pembagian menjadi dua tim, yang terdiri dari pemeriksa 

sekaligus menjadi konsultan dan promoter. 

• Data konsumen dicatat serta pelayanan apa saja yang dilakukan. Data 

berisi data diri dan pelayanan yang dilakukan berupa pengukuran 

tekanan darah, penimbangan BB, dan pemeriksaan GCU. 

• Merapikan tenda tensi pukul 09.00 WITA dan meninggalkan lokasi. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market  

Jumlah pelanggan  

• 100 % : Mendapatkan ≥ 50 pelanggan dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 75 % : Mendapatkan 40-49 pelanggan dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 50 % : Mendapatkan 25-39 pelanggan dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 25 % : Mendapatkan ≤ 24 pelanggan dalam 1 tahun kepengurusan  



• 0 % : Tidak mendapatkan pelanggan (proker tidak dijalankan)  

 

 

 

Aspek 2 : Material  

Kepuasan responden 

Jumlah responden yang puasJumlah responden yang mengisi survey 
kepuasan x 100% 

• 100 % : Terdapat 80-100% responden yang sangat puas dengan 

cara kerja dan pelayanan pada saat 1x tenda tensi  

• 75 % : Terdapat 60-79% responden yang sangat puas dengan cara 

kerja dan pelayanan pada saat 1x tenda tensi  

• 50% : Terdapat 40-59% responden yang sangat puas dengan cara 

kerja dan pelayanan pada saat 1x tenda tensi  

• 25 % : Terdapat 20-39% responden yang sangat puas dengan cara 

kerja dan pelayanan pada saat 1x tenda tensi  

• 0 % : Terdapat 0-19% responden yang sangat puas dengan cara 

kerja dan pelayanan pada saat 1x tenda tensi  

 

Aspek 3 : Method  

Frekuensi pelaksanaan tenda tensi 

• 100 % : Tenda tensi dilakukan ≥ 4x selama 1 tahun kepengurusan 

• 75 % : Tenda tensi dilakukan 3x selama 1 tahun kepengurusan  

• 50% : Tenda tensi dilakukan 2x selama 1 tahun kepengurusan  

• 25 % : Tenda tensi dilakukan 1x selama 1 tahun kepengurusan  

• 0 % : Proker tidak dijalankan 

 

 

 

Aspek 4 : Money  

Kuntungan total  

• 100 % : Jumlah keuntungan total mencapai ≥ Rp.1.000.000 dalam 

1 tahun kepengurusan  

• 75 % : Jumlah keuntungan total mencapai Rp.800.000-Rp.999.000 

dalam 1 tahun kepengurusan  

• 50 % : Jumlah keuntungan total mencapai Rp.500.000- Rp.799.000 

dalam 1 tahun kepengurusan  

• 25% ; Jumlah keuntungan total mencapai ≤Rp.100.000-Rp.499.000 

dalam 1 tahun kepengurusan 

• 0 % : Tidak ada keuntungan (proker tidak dilaksanakan) 

 

Aspek 5 : Time  

Waktu pelaksanaan tenda tensi 

• 100 % : PJ melaksanaan sesuai timeline 

• 75%  : PJ terlambat melaksanakan  1-2 minggu  



• 50 % : PJ terlambat melaksanakan  3-5 minggu  

• 25 % : PJ terlambat melaksanakan  ≤ 6 minggu  

• 0 % : PJ tidak menjalankan proker 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+…+%Aspek 5 5 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan tenda tensi berdasarkan 

indikator keberhasilan. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 200.000 

Target Laba Rp. 230.000 dalam 1x pelaksanaan proker  

Rp. 1.837.500 dalam 1 tahun kepengurusan 

Rincian : 

A. Jumlah sasaran : 75 orang  

B. Harga Jual gula darah, asam urat, dan kolesterol : Rp.15.000 + 

Rp.15.000 + Rp.25.000 = Rp. 55.000  

C. Harga beli gula darah, asam urat, dan kolesterol : Rp.5.500 + 

Rp.6000 + Rp.19.000 = Rp.30.500 

Rumus Laba :  

Jumlah pendapatan – Jumlah pengeluaran  

(75 x Rp.55.000) – (75 x Rp.30.500) = Rp.4.125.000 – Rp.2.287.500 = 

Rp.1.837.500 

  

4. Jasa Print  

Latar Belakang Jasa print merupakan salah satu program kerja danus yang bisa menjadi 

solusi bagi siapapun yang tidak punya waktu untuk mencetak sendiri buku 

atau dokumentasi lainnya, jasa print ini dapat menjadi pilihan karena 



prosesnya mudah dan praktis, mendapatkan harga yang pasti, dan 

pengerjaan akan selesai tepat waktu. 

Deskripsi 

Umum 

Program kerja ini yaitu salah satu program yang menawarkan dan 

menyediakan jasa print baik itu buku tramed, praktikum, atau dokumentasi 

lainnya.   

Tujuan Proker Untuk membantu mahasiswa FK unram dalam hal jasa print. 

Penanggung 

Jawab 

Muhammad Aulia Hikmah Romadoni  

Sasaran Seluruh mahasiswa FK Unram 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi diklat  

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

• Membuka pre order jasa print buku keterampilan medis di setiap blok 

saat minggu pertama dengan Target 120 pemesan dari 3 angkatan 

(2019,2020, dan 2021) 

• Memesan buku dari percetakan.  

• Setelah buku tercetak kemudian mengambil buku dan membawa ke 

kampus, buku diserahkan kepada setiap perwakilan angkatan. Teknis 

pembagian dapat menggunakan perwakilan tutor atau tersentral 1 orang 

bergantung jumlah pemesan. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market  

Jumlah pelanggan  

• 100 % : Mendapatkan ≥ 100 pelanggan dalam 1x jasa print 

• 75 % : Mendapatkan 70-99  pelanggan dalam 1x jasa print 

• 50 % : Mendapatkan 40-69 pelanggan dalam 1x jasa print 

• 25 % : Mendapatkan ≤ 39 pelanggan dalam 1x jasa print 

• 0 % : Tidak mendapatkan pelanggan (proker tidak dijalankan) 

 

Aspek 2 : Material  

Kecacatan dalam pengeprintan 

Jumlah kecacatan pada hasil printJumlah hasil print x 100% 

• 100 % : Tidak terdapat kecacatan pada pengeprintan  

• 75% : Terdapat 21-40% kecacatan pada pengeprintan  

• 50 % : Terdapat 41- 60% kecacatan pada pengeprintan  

• 25% : Terdapat 61-80% kecacatan pada pengeprintan  

0 % : Terdapat 81-100% kecacatan pada pengeprintan 

 

Aspek 3 : Method  

Frekuensi jasa print 

• 100 % : Jasa print dilakukan  ≥ 6 kali dalam 1 tahun kepengurusan 

• 75 % : Jasa print dilakukan 4-5 kali dalam 1 tahun kepengurusan 

• 50 % : Jasa print dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun kepengurusan 

• 25 % : Jasa print dilakukan 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan 



• 0 % : Proker tidak terlaksana  

 

Aspek 4 : Money  

Jumlah keuntungan  

• 100 % : Jumlah keuntungan total mencapai ≥Rp.1.000.000 dalam 1 

tahun kepengurusan 

• 75 % : Jumlah keuntungan total mencapai Rp.700.000-Rp.999.000 

dalam 1 tahun kepengurusan 

• 50 % : Jumlah keuntungan  total mencapai Rp.400.000-Rp.699.000 

dalam 1 tahun kepengurusan 

• 25 % : Jumlah keuntungan total mencapai ≤Rp.100.000-

Rp.399.000 dalam 1 tahun kepengurusan  

• 0 % : Tidak ada keuntungan (Proker tidak dijalankan)  

 

Aspek 5 : Time  

Waktu pelaksanaan jasa print 

• 100 % : PJ melaksanakan sesuai timeline 

• 75%  : PJ terlambat melaksanakan  1-2 minggu  

• 50 % : PJ terlambat melaksanakan  3-5 minggu  

• 25 % : PJ terlambat melaksanakan  ≥ 6 minggu  

• 0 % : PJ tidak menjalankan proker 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+…+%Aspek 5 5 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai keuntungan yang didapat serta capaian keberhasilan setiap 1x 

pelaksanaan proker. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.000.000 

Target Laba Rp. 200.000/1x pelaksanaan proker  

Rp. 1.200.000 dalam 1 tahun kepengurusan  

Rincian 



Menggunakan contoh jasa print 1 buku tramed Anamnesis  

A. Jumlah sasaran : 100 orang  

B. Harga jual: Rp.10.000  

C. Harga beli : Rp.8.000  

Rumus Laba :  

Jumlah pendapatan – Jumlah pengeluaran  

( 100 x Rp.10.000) – (100 x Rp.8.000 ) = Rp.1.000.000 – Rp.800.000 = 

Rp.200.000 

  

5. Selling 

Latar Belakang Selling ini akan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam dalam hal pengadaan alat kedokteran dan juga buku 

kedokteran. Sedangkan Merchandise berguna untuk menarik konsumen, 

mengenal lebih dekat dengan produk TBM-BG, serta menjadi pembeda 

dengan produk lain yang sejenis.  

Deskripsi 

Umum 

Selling merupakan kegiatan berjualan danus melalui IG, Line, dan WA. 

Adapun produk yang akan dijual pada proker ini yaitu :  

A. Alat kedokteran  

B. Buku Kedokteran 

C. Merchandise 

Tujuan Proker Meningkatkan penjualan dengan cara mempromosikan pada sosial media 

yang dimiliki oleh TBM-BG. 

Penanggung 

Jawab 

Izza Mufida dan Jaini Rahma  

Sasaran Seluruh mahasiswa FK unram 

Kerjasama / 

Koordinasi 

• PDD  

• Humas  

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

• Mencari konveksi dan membandingkan harga konveksi yang satu 

dengan yang lainnya untuk mendapatkan harga yang sesuai. 

• Setelah mendapatkan konveksi yang sesuai, membuat grup bersama 

konveksi tersebut. 

• Pembuatan design produk. 

• Pembuatan design promosi. 

• Melakukan promosi pada sosial media TBM-BG (Line, IG, dll). 

• Pembeli dapat mengisi datanya pada google form yang sudah 

disediakan  

• Merekap pemesanan. 

• Rekap total pembayaran. 

• Konveksi melakukan produksi, pengemasan, dan pengiriman.  



Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market  

Jumlah pelanggan 

• 100 % : Mendapatkan ≥ 30 pelanggan dalam 1x Open PO  

• 75 % : Mendapatkan 25-29 pelanggan dalam 1x Open PO 

• 50 % : Mendapatkan 20-24 pelanggan dalam 1x  Open PO 

• 25 % : Mendapatkan ≤ 19 pelanggan dalam 1x Open PO 

• 0 % : Tidak mendapatkan pelanggan (proker tidak dijalankan) 

 

Aspek 2 : Material 

Kecacatan dalam pemesanan 

jumlah kecacatan jumlah barang yang dipesan x 100% 

• 100 % : Tidak terdapat kecacatan  

• 75%    : Terdapat 21-40% kecacatan barang dalam 1x pemesanan  

• 50 % : Terdapat 41- 60% kecacatan barang dalam 1x pemesanan 

• 25% : Terdapat 61-80% kecacatan barang dalam 1x pemesanan 

• 0 % : Terdapat 81-100% kecacatan barang dalam 1x pemesanan 

 

 

 

Aspek 3 : Method  

Frekuensi selling 

• 100 % : Selling dilakukan ≥ 3 kali dalam 1 tahun kepengurusan  

• 75 % : Selling dilakukan 2 kali dalam 1 tahun kepengurusan 

• 50 % : Selling dilakukan 1 kali dalam 1 tahun kepengurusan 

• 0 % : Proker tidak dijalankan 

 

Aspek 4 : Money  

Jumlah keuntungan 

• 100 % : Jumlah keuntungan total mencapai ≥Rp.1.000.000 dalam 1 

tahun kepengurusan  

• 75 % : Jumlah keuntungan Rp.700.000-Rp.999.000 dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 50 % : Jumlah keuntungan  Rp.500.000 – Rp.699.000 dalam 1 

tahun kepengurusan 

• 25 % : Jumlah keuntungan ≤ Rp.499.000 dalam 1 tahun 

kepengurusan  

• 0 % : Tidak ada keuntungan (Proker tidak dijalankan) 

 

Aspek 5 : Time  

Waktu pelaksanaan open PO 

• 100 % : PJ melaksanaan open PO sesuai timeline 

• 75%  : PJ terlambat melaksanaan open PO  1-2 minggu  

• 50 % : PJ terlambat melaksanaan open PO  3-5 minggu  

• 25 % : PJ terlambat melaksanaan open PO  ≥ 6 minggu  

• 0 % : PJ tidak menjalankan proker  



Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+…+%Aspek 5 5 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai keuntungan yang didapat serta capaian keberhasilan setiap 1x 

pelaksanaan proker. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.050.000 

Target Laba Rp. 350.000 dalam 1x pelaksanaan proker  

Rp. 1.050.000 dalam 1 tahun kepengurusan 

Rincian 

Menggunakan contoh Alat kedokteran infus set  

A. Jumlah sasaran : 35 orang  

B. Harga jual : Rp. 30.000  

C. Harga beli : Rp.20.000  

Rumus Laba :  

Jumlah pendapatan – Jumlah pengeluaran  

( 35 x Rp.30.000) – (35 x Rp.20.000 ) = Rp.1.050.000 – Rp.700.000 = 

Rp.350.000 

  

 

TIMELINE PROGRAM KERJA 
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DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) 

Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk 

mengatur koordinasi, membangun serta mengembangkan komunikasi dan jaringan dengan seluruh 

anggota TBM-BG, lembaga atau instansi internal maupun eksternal serta organisasi, yang 

berkaitan dengan kemanusiaan, sosial dan kegawatdaruratan, juga mengenalkan TBM-BG kepada 

mahasiwa baru Program Studi Pendidikan Dokter. Divisi Humas berkoordinasi langsung dan 

membantu ketua TBM-BG dalam bidang internal maupun eksternal dengan mengadakan kerja 

sama dengan lembaga atau instansi dan organisasi lain. Divisi Humas juga bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan acara TBM-BG seperti TBM Anniversary, TBM Goes to School, dan 

TBM Studi Banding. Divisi Humas memiliki wewenang dalam mendelegasikan anggota TBM-

BG sebagai perwakilan baik dalam tugas kebencanaan maupun acara-acara yang diselenggarakan 

oleh PTBMMKI Wilayah maupun PTBMMKI Nasional.  

KOORDINATOR DIVISI  : Annisa Yumna Nabiilah 

ANGGOTA DIVISI  :  1. Haditya Novan Kasprata 

2. Ira Munirah 

3. Muhammad Diaz Nur Syamsu 

4. Nadia Safira 

SWOT DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) 

                           

                            

                       INTERNAL 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Memiliki komunikasi 

yang efektif demi 

meningkatkan kinerja. 

• Dapat mengenal serta 

menjalin hubungan 

yang baik antar 

angkatan. 

WEAKNESS 

• Setiap pengurus 

terkadang slow 

respon. 

• Kurang gencar 

dalam promosi 

lewat media 

sosial 

OPPORTUNITIES  

• Dapat menjalin hubungan 

baik dengan internal 

maupun eksternal FK 

Unram.  

• Terdapat dukungan sarana 

dan prasarana dari pihak FK 

Unram. 

• Memaksimalkan 

potensi yang ada. 

• Manajemen 

waktu.  

THREATS  • Berkomunikasi dengan 

baik dengan anggota 

• Selalu akktif dan 

bergerak cepat 



• Terdapat beberapa 

pengurus kesulitan dalam 

mengakses sosial media 

(Gangguan jaringan 

maupun sinyal wifi).  

apabila memiliki 

kendala dalam 

melakukan pekerjaan 

dalam 

memberikan 

informasi. 

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Menjalin Kerja Sama dengan Instansi Bidang Kemanusiaan, Sosial, dan 

Kegawatdaruratan dan Instansi Swasta Lainnya serta Beberapa Organisasi Lain.  

Latar Belakang Program kerja menjalin kerja sama dengan instansi bidang Kemanusiaan, 

sosial, dan Kegawatdaruratan dan instansi swasta lainnya serta beberapa 

organisasi lain bertujuan untuk membina kerja sama dengan instansi lain 

guna meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan eksistensi dan 

relasi TBM-BG. 

Deskripsi 

Umum 

Program kerja yang terkait dalam hal menjalin juga membina hubungan 

kerja sama dengan instansi atau lembaga yang terkait dalam bidang 

kegawatdaruratan seperti : BNPB, BASARNAS dan Dinas Pemadam 

Kebakaran Kota Mataram ;  

Instansi swasta lainnya seperti : Lombok Post & Net Good People dan 

organisasi lain seperti : MENWA UNRAM, RACANA UNRAM, BEM 

UNRAM dan BEM Fakultas di UNRAM serta CRAST. 

Tujuan Proker Memperluas jaringan kerja sama TBM dengan menjalin serta tetap 

membina hubungan kerja sama tersebut dengan instansi atau lembaga dan 

organisasi terkait. 

Penanggung 

Jawab 1. M. Diaz Nur Syamsu (Instansi Kegawatdaruratan) 

2. Nadia Safira (Instansi Swasta) 

3. Ira Munirah (Organisasi) 

Sasaran Instansi atau lembaga, dan organisasi yang terkait. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Kestari dan Danus  

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Guna terpenuhinya target pelaksanaan program kerja ini, maka dilakukan 

upaya pembuatan brosur dan kartu nama TBM dan akan disebarluaskan 

kepada pihak – pihak luar yang menjadi target hubungan kerja sama ini.  

Beberapa hal berikut akan dimuat dalam brosur yang akan disebarluaskan : 

a. Deskripsi singkat tbm 

b. Kegiatan-kegiatan TBM-BG dan 

c. Fasilitas di TBM-BG 



 

 

1. Pelaksanaan  

Dilakukan penyebaran kartu nama dan brosur TBM ke instansi yang bekerja 

sama, sekolah, dan perkantoran yang membutuhkan tenaga medis pada saat 

event atau acara dibutuhkan. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1: Man 

Penyebaran kartu dan melakukan audiensi oleh PJ 

• 100 % : 3 PJ melakukan audiensi dan penyebaran kartu dalam satu 

periode kepengurusan  

• 67 %  : 2 PJ melakukan audiensi dan penyebaran kartu dalam satu 

periode kepengurusan  

• 33 %  : 1 PJ melakukan audiensi dan penyebaran kartu dalam satu 

periode kepengurusan 

• 0 %  : PJ tidak melakukan audiensi dan penyebaran kartu dalam 

satu periode kepengurusan  

 

Aspek 2: Market 

Tersebarnya kartu nama dan brosur 

• 100 % : kartu nama dan brosur tersebar  di ≥ 5 pihak luar/umum 

dalam satu periode kepengurusan 

• 75 %  : kartu nama dan brosur tersebar  di 4 pihak luar/umum 

dalam satu periode kepengurusan  

• 50 %  : kartu nama dan brosur tersebar  di 3 pihak luar/umum 

dalam satu periode kepengurusan 

• 25 %  : kartu nama dan brosur tersebar  di 1 – 2 pihak luar/umum 

dalam satu periode kepengurusan  

• 0 %  : kartu nama dan brosur tidak tersebar  

 

Aspek 3: Method 

Terfasilitasinya TBM-BG dengan pihak luar 

• 100 % : terfasilitasinya hubungan TBM-BG dengan ≥ 5 pihak 

luar/umum dalam satu periode kepengurusan 

• 75 %  : terfasilitasinya hubungan TBM-BG dengan 4 pihak 

luar/umum dalam satu periode kepengurusan 

• 50 %  : terfasilitasinya hubungan TBM-BG dengan 3 pihak 

luar/umum dalam satu periode kepengurusan  

• 25 %  : terfasilitasinya hubungan TBM-BG dengan 1 – 2  pihak 

luar/umum dalam satu periode kepengurusan  

• 0 %  : tidak terfasilitasinya hubungan TBM-BG dengan pihak 

luar/umum dalam satu periode kepengurusan 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 



=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Mendata setiap bulannya berapa jumlah Instansi yang diberi kartu nama dan 

brosur serta berapa kerja sama yang terlah terjalin. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Kartu nama  : Rp. 150.000 

Brosur  : Rp. 150.000 

 

2. Jaringan Komunikasi Setiap Angkatan 

Latar Belakang Jaringan komunikasi setiap angkatan merupakan suatu program kerja yang 

ditujukan untuk menghubungi anggota TBM-BG secara satu persatu dari 

setiap angkatan sehingga informasi yang disampaikan lebih efektif bagi 

setiap anggota TBM-BG. 

Deskripsi Umum Jaringan komunikasi setiap angkatan ini dilakukan ketika ada acara-acara 

besar yang diadakan oleh TBM-BG seperti Anniversary, Musyawarah 

Besar, Musyawarah Kerja, Diklat, dan Baksos. 

Tujuan Proker Memberitahukan serta mengundang anggota TBM-BG terkait acara-acara 

besar TBM-BG. 

Penanggung 

Jawab Angkatan 1        : Haditya Novan Kasprata 

Angkatan 2        : M. Diaz Nur Syamsu 

Angkatan 3        : Haditya Novan Kasprata 

Angkatan 4        : Haditya Novan Kasprata 

Angkatan 5        : M. Diaz Nur Syamsu 

Angkatan 6        : M. Diaz Nur Syamsu 

Angkatan 7        : Ira Munirah 

 Angkatan 8       : Ira Munirah 

 Angkatan 9       : Nadia Safira 



 Angkatan 10     : Nadia Safira 

 Angkatan 11     : Annisa Yumna Nabiilah 

 Angkatan 12     : Annisa Yumna Nabiilah 

 Angkatan 13     : Nadia Safira dan Ira Munirah 

 Pembina dan Dewan Penasihat : Annisa Yumna Nabiilah 

Sasaran Anggota TBM-BG dan Pembina 

Kerjasama / 

Koordinasi 

- 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 
1. Persiapan 

Membuat tamplate pengiriman pesan dan mengarsipakn nomor-nomor 

senior dari angkatan 1 sampai 13. 

1. Pelaksanaan  

Program kerja ini dengan cara menghubungi secara satu persatu bertujuan 

agar informasi yang disampaikan dapat diterima langsung oleh setiap 

anggota TBM-BG. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1: Man 

     Pelaksanaan audisensi yang dilakukan oleh PJ 

 

Jumlah PJ melakukan audiensiTotal PJ X 100% 

• 14-10 PJ melakukan audiensi : 76-100%  

• 9-6 PJ melakukan audiensi     : 50-75%  

• 5-1 PJ melakukan audiensi     : < 50%  

• PJ tidak melakukan audiensi   :  0%  

Aspek 2: Market 

     Tersampaikannya informasi kepada setiap angkatan 

 

Jumlah senior yang dihubungiSasaran senior X 100% 

• 100 %  : informasi tersampaikan kepada 7 – 13 angkatan 

• 75 %    : informasi tersampaikan kepada 4 – 6 angkatan 

• 50 %    : informasi tersampaikan kepada 1 – 3 angkatan 

• 0 %      : informasi tidak tersampaikan 

 

Aspek 3 : Time 

Waktu pelaksanaan jaringan komunikasi  

• 100% : jaringan komunikasi berjalan selama kepengurusan 

• 0%     : jaringan komunikasi tidak berjalan 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 



 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Mengumpulkan daftar nama senior yang sudah diberi informasi dan siapa 

saja yang berpartisipasi. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

•  

 

1. TBM-BG ANNIVERSARY 

Latar Belakang TBM-BG Anniversary merupakan program kerja yang bertujuan untuk 

memperingati hari ulang tahun TBM-BG dan meningkatkan rasa 

persaudaraan setiap anggota. TBM-BG Anniversary ini berisikan berbagai 

rangkaian acara yang meliputi POBG (Pekan Olahraga Bumi Gora), 

Twibbon TBM BG Anniversary, Baksos/Santunan anak yatim serta 

Ceremonial. 

Deskripsi 

Umum 

Acara TBM-BG Anniversary adalah acara peringatan ulang tahun TBM-BG 

yang terbentuk pada 9 September 2007. Di mana akan dilakukan 4 

rangkaian dalam rangka memeriahkan dan memperingati ulang tahun TBM-

BG meliputi POBG (Pekan Olahraga Bumi Gora), Twibbon TBM BG 

Anniversary, Baksos/Santunan Anak Yatim serta Ceremonial. 

Tujuan Proker Untuk memperingati hari ulang tahun TBM-BG, menambah kebugaran 

tubuh dan meningkatkan rasa persaudaraan antar anggota TBM-BG. Serta 

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang membutuhkan 

berdasarkan kemanusiaan.  

Penanggung 

Jawab 

1. M. Diaz Nur Syamsu (POBG) 

2. Annisa Yumna Nabiilah (Twibbon) 

3. Haditya Novan Kasprata (Baksos atau Santunan Anak yatim) 

4. Nadia Safira (Ceremonial) 

Sasaran Anggota TBM-BG dan Pembina 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua divisi 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Pembentukan panitia setiap rangkaian acara. 

 

 

1. Pelaksanaan 



Pada kepengurusan tahun ini, akan diadakan 4 rangkaian acara untuk 

memperingati TBM-BG Anniversary yaitu : 

a. POBG (Pekan Olahraga Bumi Gora) 

Merupakan rangkaian acara TBM Anniversary yang berupa 

kegiatan olahraga yakni olahraga lari dan bersepeda. Kegiatan ini 

akan dilombakan dan diikuti oleh seluruh anggota TBM BG. Lomba 

ini bersifat online sehingga peserta diwajibkan untuk mengunduh 

aplikasi olahraga online strava sebagai tolak ukur penilaian lomba 

ini dan diunggah di media sosial instagram masing-masing 

bersamaan dengan unggahan twibbon. Pelaksanaan kegiatan 

dilakukan 2 minggu sebelum acara ceremonial. 

 

 

a. Twibbon TBM BG Anniversary 

Merupakan rangkaian acara TBM BG Anniversary yang dilakukan 

dengan mengunggah foto twibbon TBM BG Anniversary di akun 

media sosial masing masing dengan batas terakhir pengunggahan 

tanggal 9 September 2021. Agenda ini akan dilombakan, di mana 

unggahan foto twibbon dengan caption paling menarik akan 

mendapatkan hadiah. 

 

 

a. Baksos/Santunan anak yatim 

Merupakan rangkaian acara TBM-BG Anniversary yang dilakukan 

dengan tujuan merayakan atas pencapaian TBM-BG selama ini 

dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan. 

Pelaksanaan kegiatan diadakan akhir bulan agustus sampai dengan 

setelah tanggal 9 September. 

 

 

a. Ceremonial 

Ceremonial merupakan puncak rangkaian acara TBM-BG 

Anniversary yang dimeriahkan dengan agenda pemotongan 

tumpeng yang dihadiri oleh tamu undangan.  

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Pembentukan panitia oleh PJ 

• 100 %   : semua PJ mengkoordinir pelaksaan rangkaian acara  

• 50 %         : sebagian PJ mengkoordinir pelaksaan rangkaian acara  

• 0 %   : PJ tidak melakukan koordinir pelaksanaan rangkaian acara 

 

Aspek 2 : Market 

Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan TBM-BG Anniversary 

• 100 % :   ≥ 10 angkatan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

• 67 %   :  6 – 9 angkatan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 

• 33 %   :  1 – 5 angkatan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan 



• 0 %  : tidak ada angkatan yang berpartisipasi dalam pelaksanaan 

kegiatan  

 

Aspek 3 : Method 

Pelaksanaan acara TBM-BG Anniversary 

• 100 % : terlaksana 4 rangkaian acara HUT TBM-BG 

• 75 %   : terlaksana 3 rangkaian acara HUT TBM-BG 

• 50 %   : terlaksana 2 rangkaian acara HUT TBM-BG 

• 25 %   : terlaksana 1 rangkaian acara HUT TBM-BG 

• 0 %     : tidak terlaksana rangkaian acara HUT TBM-BG 

 

Aspek 4 : Time  

Waktu pelaksananaan TBM-BG Anniversary 

• 100 % : terlaksana tepat 09 September 

• 75 %  : pelaksanaan terlambat 1 minggu dari target yang telah 

ditentukan 

• 50 %  : pelaksanaan terlambat 2 minggu dari target yang telah 

ditentukan 

• 25 %   : pelaksanaan terlambat > 2 minggu dari target yang telah 

ditentukan 

• 0 %     : tidak terlaksana 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 +%Aspek 4 4 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai apakah rangkaian acara berjalan dengan lancar dan berapa anggota 

TBM-BG yang berpartisipasi 

Waktu 

Pelaksanaan 

Agustus – September  

Rencana 

Anggaran 

Rp. 2.300.000,- 

 

3.TBM-BG Goes to School 

Latar Belakang TBM-BG Goes to School merupakan program kerja yang ditujukan untuk 

mengenalkan TBM-BG kepada khalayak umum khususnya siswa-siswi 

SMA/sederajat, di mana program kerja ini berisikan acara pendidikan dan 

latihan simulasi bagi siswa, serta lomba video kreasi dan poster. Sehingga 



diharapkan dapat meningkatkan ilmu dan kemampuan siswa-siswi 

SMA/sederajat dalam bidang kesehatan. 

Deskripsi 

Umum 

TBM-BG Goes to School adalah acara pendidikan latihan dan simulasi yang 

ditujukan kepada siswa SMA dan sederajat.  Acara TBM-BG Goes to 

School kali ini akan diadakan di Regio Mataram dan Regio Lombok Barat. 

Untuk perlombaan TBM-BG Goes to School diadakan di seluruh Indonesia. 

Pada pelaksanaan TBM-BG Goes to school kali ini akan mengangkat materi 

mengenai Bantuan Hidup Dasar (Basic Life Support ) dan Balut Bidai, pada 

rangkaian acara TBM-BG Goes to School akan diadakannya lomba video 

kreasi dan atau lomba poster untuk siswa SMA sederajat di seluruh 

Indoensia dan pemenang akan diumumkan bertepatan pada hari TBM-BG 

Goes to school melalui media sosial TBM. 

Tujuan Proker Memperkenalkan TBM-BG kepada masyarakat umum khususnya siswa-

siswi SMA/sederajat sekaligus mempromosikan FK Unram kepada siswa 

SMA/sederajat di 2 Regio Lombok serta di seluruh Indonesia. 

Penanggung 

Jawab 

1. Nadia Safira 

2. Ira Munirah 

Sasaran Siswa SMA/sederajat se-Indonesia dan 2 Regio Lombok. Regio Mataram 

dan Regio Lombok Barat 

Regio Mataram : 30 Siswa 

Regio Lombok Barat : 30 Siswa 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua Divisi 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Membentuk panitia dan menentukan sasaran kegiatan.  

1. Pelaksanaan  

Teknik pelaksanaan acara TBM-BG Goes To School akan diadakan secara 

offline dengan mengunjungi sekolah yang berada di 2 Regio Lombok 

dengan rangkaian berupa acara pendidikan dan latihan simulasi bagi siswa. 

Lomba TBM-BG Goes To School akan diadakan online dengan kategori 

lomba video kreasi dan lomba poster.  

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

     Jumlah badan pengurus yang berpartisipasi dalam kegiatan  

Jumlah Badan Pengurus yang terlibat menjadi panitiaJumlah Badan 
Pengurus  x 100% 

• 76 – 100% Badan Pengurus yang terlibat dalam kepanitiaan : 100%  

• 50 – 75 % Badan Pengurus yang terlibat dalam    kepanitiaan : 100%  

• < 50 % Badan Pengurus yang terlibat dalam        kepanitiaan : 100%  

Aspek 2 : Market 

Frekuensi Peserta GTS 

• 100 %  : Terdapat 60- 90 pendaftar  

• 75 %    : Terdapat 40-59 pendaftar  

• 50 %    : Terdapat 20-39 pendaftar  

• 25 %    : Terdapat 1-19 pendaftar   



• 0 %      : Tidak ada pendaftar  

Frekuensi Peserta Lomba 

• 100 %  : Terdapat 38 – 50 pendaftar  

• 75 %    : Terdapat 26 – 37 pendaftar  

• 50 %    : Terdapat 19-25 pendaftar  

• 25 %    : Terdapat 1-18 pendaftar  

• 0 %      : Tidak ada pendaftar  

 

Aspek 3 : Method 

Pelaksanaan kegiatan  

• 100 % : terlaksana 3 rangkaian kegiatan 

• 75 %   : terlaksana 2 rangkaian kegiatan 

• 50 %   : terlaksana 1 rangkaian kegiatan 

• 0 %     : tidak terlaksana rangkaian kegiatan 

 

Aspek 4 : Time 

Waktu pelaksanaan 

• 100 %  : rangkaian acara  tepat waktu sesuai timeline  

• 50 %    : rangkaian acara tidak terlaksana sesuai timeline 

• 0 %      : rangkaian acara tidak terlaksana 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 +%Aspek 4 4 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Memberikan g-form kritik dan saran kepada peserta selepas waktu 

pelaksanaan kegiata 

Waktu 

Pelaksanaan 

Oktober – November 

Rencana 

Anggaran 

Rp.2.990.000,- 

 

4.Pendelegasian Anggota TBM-BG 

Latar Belakang Pendelegasian anggota TBM-BG merupakan program kerja untuk 

mendelegasikan perwakilan dari TBM-BG dalam suatu kegiatan atau acara 

PTBMMKI yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

eksistensi TBM-BG di tingkat wilayah maupun nasional. Kemudian para 

delegasi nantinya diharapkan bisa membagi pengalaman baru yang 



didapatkan sehingga diharapkan dapat menjadi pembelajaran guna 

meningkatkan kinerja TBM-BG. 

Deskripsi 

Umum 

Pendelegasian anggota TBM-BG sebagai perwakilan dalam suatu kegiatan 

atau acara PTBMMKI Wilayah maupun Nasional, seperti Latihan 

Gabungan Wilayah 4 (LATGABWIL WILAYAH 4), Musyawarah 

Nasional (MUNAS), Jambore Nasional (JAMNAS), Seminar Nasional dan 

Bakti Sosial Nasional (SEMNAS BAKSOSNAS). 

Pendelegasian anggota TBM-BG sebagai perwakilan dalam tugas 

kemanusiaan seperti bertugas sebagai tim medis ketika terjadi bencana. 

Tujuan Proker • Mempertahankan eksistensi TBM-BG dalam tingkat wilayah maupun 

nasional. 

• Sebagai salah satu ajang atau kesempatan dalam mengasah 

keterampilan dan menambah pengalaman serta wawasan anggota TBM-

BG baik di tingkat wilayah maupun nasional. 

Penanggung 

Jawab 

1. Annisa Yumna Nabiilah (PTBMMKI Nasional) 

2. Ira Munirah (PTBMMKI Wilayah) 

3. M. Diaz Nur Syamsu (Tugas Kemanusiaan) 

Sasaran Anggota TBM-BG 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Kestari dan Bendahara 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan  

Mencari informasi terkait acara pendelegasian dan melakukan pengumpulan 

berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran pendelegasian.  

1. Pelaksanaan 

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pendelegasian yaitu 

sebagai berikut : 

a. Penyebaran informasi kegiatan pendelegasian kepada anggota 

TBM-BG 

b. Perijinan 

c. Briefing delegasi 

d. Update kegiatan Kegiatan dan pengalaman para delegasi TBM-BG 

selama dan atau setelah pendelegasian dilakukan akan dipubliksasikan 

di media sosial TBM-BG 

Kegiatan sharing atau berbagi pengalaman terkait kegiatan yang dilakukan 

oleh para delegasi. Sharing ini dilakukan 3 hari setelah pendelegasian. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market 

      Keikutsertaan delegai dalam kegiatan pendelegasian 

Jumlah kegiatan yang dikirimkan delegasiJumlah kegiatan pendelegasi 
yang masuk  x 100% 

• 100%  : Keikutsertaan anggota dalam kegiatan pendelegasi  ≥70% 

dalam satu periode kepengurusan  

• 75%  : Keikutsertaan anggota 40-69 % dari kegiatan pendelegasian 

dalam satu periode kepengurusan  



• 50%  : Keikutsertaan anggota 10-39% dari kegiatan pendelegasian 

dalam satu periode kepengurusan  

• 25%  : Keikutsertaan anggota <10% dari kegiatan Pendelegasian 

dalam satu periode kepengurusan  

  

Aspek 2 :  Method 

Pelaksanaan kegiatan 
Jumlah informasi kegiatan pendelegasian yang disebarJumlah informasi 

kegiatan pendelegasi  x 100% 
• 100% : Tersebar ≥ 4 informasi kegiatan pendelegasian dalam satu 

periode kepengurusan  

• 75%   : Tersebar 3 informasi kegiatan pendelegasian dari kegiatan 

pendelegasian dalam satu periode kepengurusan 

•  50%  : Tersebar 2 informasi kegiatan pendelegasian dari kegiatan 

pendelegasian dalam satu periode kepengurusan 

• 25%   : Tersebar 1 informasi kegiatan pendelegasian dari kegiatan 

pendelegasian dalam satu periode kepengurusan 

• 0%   : tidak tersebar informasi kegiatan pendelegasian dalam satu 

periode kepengurusan 

 

Aspek 3 : Time 

Pemenuhan waktu pelaksanaan  

• 100% : terlaksana sesuai jadwal yang telah diberikan 

• 50%   : terlambat dari jadwal yang telah diberikan 

• 0%     : tidak terlaksana 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Melakukan follow-up kepada pendelegasi setelah dilakukan pendelegasian 

Waktu 

Pelaksanaan 

Menyesuaikan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 2.200.000,- 

 



5.Mengenalkan TBM-BG  

Latar Belakang Program kerja mengenalkan TBM-BG dan bertujuan untuk mengenalkan 

organisasi TBM-BG kepada mahasiswa baru pendidikan dokteran FK 

Unram dan memberikan gambaran mengenai arti, latar belakang berdirinya 

organisasi dan kegiatan-kegiatan TBM-BG guna meningkatkan dan 

menambah anggota baru TBM-BG. 

Deskripsi 

Umum 

Merupakan kegiatan sosialisasi dalam mengenalkan TBM-BG kepada 

mahasiswa baru Pendidikan Dokter FK Unram melalui rangkaian kegiatan 

Mediastinum, LKMM-SK dan Open House yang nantinya diharapkan dapat 

terbentuk keanggotaan baru TBM-BG melalui perekrutan calon anggota. 

Tujuan Proker • Memperkenalkan Organisasi TBM-BG kepada mahasiswa baru 

Pendidikan Dokter FK Unram. 

• Memberikan gambaran mengenai arti, latar belakang berdirinya 

organisasi dan kegiatan-kegiatan TBM-BG. 

• Merekrut calon anggota baru TBM-BG dari mahasiswa Pendidikan 

Dokter FK Unram. 

Penanggung 

Jawab 

1. Annisa Yumna Nabiilah 

2. Haditya Novan Kasprata 

Sasaran Mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Dokter 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi PDD 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

• Mediastinum: Melakukan sosialisasi pengenalan TBM-BG secara 

umum kepada mahasiswa program studi Pendidikan Dokter dan 

dilanjutkan dengan pemutaran video singkat yang berisi video dan foto 

dokumentasi kegiatan TBM BG 

• LKMM-SK: Melakukan sosialisasi pengenalan TBM-BG secara khusus 

dan mendalam dengan mengenalkan divisi di TBM-BG dan program 

kerja yang di lakukan beserta video dan foto dokumentasi kegiatan. 

• Open House TBM BG: Melakukan Pengenalan TBM-BG dengan 

menyajikan materi-materi keterampilan medik mahasiswa Pendidikan 

Dokter, seperti: Vital Sign, BHD, Balut bidai dan P3K. Pada akhir 

penyajian materi akan diadakan demonstrasi terkait materi yang sudah 

diberikan. 

• Mengenalkan TBM-BG melalui media sosial TBM-BG dengan bekerja 

sama dengan PDD dengan membuat video pengenalan 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Market 

Jumlah peserta atau viewers 

• 100% : Jumlah peserta atau viewers pada kegiatan pengenalan TBM-

BG  ≥ 25 orang dalam satu kali pelaksanaan 

• 75%  : Jumlah peserta atau viewers pada kegiatan pengenalan TBM-

BG 15-24 orang dalam satu kali pelaksanaan 

• 50%  : Jumlah peserta atau viewers pada kegiatan pengenalan TBM-

BG 5-14 orang dalam satu kali pelaksanaan 



• 25%  : Jumlah peserta atau viewers pada kegiatan pengenalan TBM-

BG 1-5 orang dalam satu kali pelaksanaan 

• 0%    : Tidak ada peserta atau viewers pada kegiatan pengenalan 

TBM-BG dalam satu kali pelaksanaan 

 

 

 

Aspek 2 : Method  

Pelaksanaan kegiatan pengenalan TBM-BG 

• 100% : Terlaksana 3 kali kegiatan dalam satu periode kepengurusan 

• 67%  : Terlaksana 2 kali kegiatan dalam satu periode kepengurusan 

• 33%  : Terlaksana 1 kali kegiatan dalam satu periode kepengurusan 

• 0%   : Tidak terlaksana kegiatan dalam satu periode kepengurusan 

 

Aspek 3 : Time 

Waktu pelaksanaan pengenalan TBM-BG 

• 100% : Kegiatan berjalan sesuai timeline 

• 50%  : Kegiatan berjalan tidak sesuai timeline 

• 0%    : Kegiatan tidak terlaksana 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai berapa peserta yang tertarik dan mendaftar sebagai calon anggota 

baru. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Mediastinum, LKMM-SK, dan Open House TBM-BG 

Rencana 

Anggaran 

- 

 

6.TBM-BG STUDI BANDING 

Latar Belakang TBM studi banding merupakan program kerja TBM-BG yang bekerja sama 

dengan TBM Unit yang tersebar di Indonesia dengan tujuan mempererat 

hubungan antar TBM Unit, saling bertukar informasi, pengalaman dan 

menyamaratakan ilmu yang dimiliki. 



Deskripsi 

Umum 

TBM studi banding merupakan sebuah program kerja yang bertujuan untuk 

mempererat hubungan sesama TBM, berbagai pengalaman serta informasi 

antar TBM unit lain. Sehingga nantinya berbagai ilmu dan informasi yang 

didapatkan dari program kerja studi banding ini dapat digunakan untuk 

pertimbangan dan sasaran untuk kemajuan TBM BG 

Tujuan Proker • Mempererat hubungan sesama TBM Unit 

• Mendapatkan informasi sebagai pertimbangan dan sasaran kemajuan 

TBM-BG 

• Menyamaratakan ilmu yang dimiliki 

Penanggung 

Jawab 

Ira Munirah dan Haditya Novan Kasprata 

Sasaran TBM Unit yang tersebar di Indonesia 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua divisi 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Mencari informasi terkait TBM Unit yang akan bekerja sama dalam 

kegiatan studi banding dan meminta persetujuan terkait kegiatan tesebut. 

1. Pelaksanaan 

Dilakukan secara daring, yang diawali dengan penyesuaian jadwal TBM 

Unit yang ingin dikunjungi. Rangkaian acara dilakukan dengan saling 

bertukar infomasi antar TBM Unit, program kerja divisi dari TBM Unit, 

permasalahan yang timbul setiap divisi dan bagaimana solusi dalam 

menghadapi permasalahan tersebut. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Jumlah divisi yang terlibat dalam kegiatan tersebut 
Jumlah divisi yang terlibat dalam studi bandingTotal divisi Badan Pengurus x 

100% 
• 76-100%  : Divisi yang terlibat dalam rangkaian acara : 100%  

• 50-75%   : Divisi yang terlibat dalam rangkaian acara : 75%  

• <50%      : Divisi yang terlibat dalam rangkaian acara : 50%  

 

Aspek 2 : Market 

Jumlah TBM Unit dalam pelaksanaan studi banding 

• 100% : dilakukan studi banding dengan ≥ 2 TBM unit dalam satu 

periode kepengurusan 

• 50%    : dilakukan studi banding dengan 1 TBM unit dalam satu 

periode kepengurusan 

• 0%    : tidak dilakukan studi banding dengan TBM unit selama satu 

periode kepengurusan  

 

Aspek 3 : Method 

Jumlah pelaksanaan studi banding  

• 100% : Dilakukan studi banding ≥ 2 kali dalam satu periode 

kepengurusan  



• 50%    : Dilakukan studi banding 1 kali dalam satu periode 

kepengurusan  

• 0%       : Tidak dilakukan studi banding selama satu periode 

kepengurusan  

 

Aspek 4 : Time  

Waktu pelaksanaan studi banding 

• 100% : studi banding berjalan selama kepengurusan 

• 50%   : studi banding berjalan setengah kepengurusan 

• 0%     : studi banding tidak berjalan 

 

Rumus indikator keberhasilan menyeluruh : 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 +%Aspek 4 4 

   

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Memberikan gform kritik dan saran kepada TBM Unit  

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan 

Rencana 

Anggaran 

Rp. 300.000 

 

TIMELINE PROGRAM KERJA 

DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) 

PROKER JA

N 

FE

B 

MA

R  

AP

R 

ME

I 

JUN

I 

JUL

I 

AG

U 

SEP

T 

OK

T 

NO

V 

DE

S 

Menjalin 

dan 

membina 

hubungan 

Kerjasama 

            

Jaringan 

komunikasi 

setiap 

angkatan 

            



TBM-BG 

Anniversar

y 

            

TBM-BG 

Goes to 

School 

            

Pendelegasi

an anggota 

TBM-BG 

            

Mengenalk

an TBM-

BG 

            

TBM Studi 

Banding 

            

 

  



DIVISI KESEKRETARIATAN (KESTARI) 

Divisi Kesekretariatan (KESTARI) merupakan divisi yang bertugas dalam mengelola 

administrasi meliputi penyediaan, pengarsipan, dan pemeliharaan dokumen-dokumen di TBM 

Bumi Gora agar lebih rapi dan terstruktur. Selain itu, divisi kesekretariatan juga bertugas dalam 

mengelola fasilitas – fasilitas yang dimiliki oleh TBM Bumi Gora sebagai penunjang dalam 

kegiatan organisasi di TBM Bumi Gora.  

 

KOORDINATOR DIVISI : Ananda Rizkia 

ANGGOTA DIVISI           : 1. Ardhitio Musthafa Akmal 

1. Ghaniyyah Atifah Radwa 

2. Putu Cicilia Rarasati Kuta 

3. Wardha Novia Annisa 

 

SWOT DIVISI KESEKRETARIATAN 

 

        INTERNAL 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Rapi dalam administrasi  

• Anggota yang mengerti 

dalam mengoperasikan 

komputer 

• Anggota yang menguasai 

aplikasi office 

• Anggota yang siap ketika 

dibutuhkan 

• Koordinasi antar divisi 

yang baik 

WEAKNESS 

• Adanya beberapa program 

kerja yang membutuhkan 

banyak tenaga seperti 

kegiatan inventaris 

• Jumlah anggota divisi yang 

sedikit dengan 

dibandingkan beban proker 

yang ada 

OPPORTUNITIES 

• Fasilitas yang dimiliki 

menunjang program 

kerja yang ada 

• Dana dari TBM yang 

dapat digunakan untuk 

menunjang pelaksanaan 

program kerja divisi 

kestari 

• Persaudaraan anggota 

TBM yang kuat dan 

bersedia untuk saling 

membantu 

• Anggota yang mengerti 

dalam mengoperasikan 

komputer dan office yang 

ditunjang dengan fasilitas 

yang ada 

• Kesediaan anggota dalam 

membantu satu sama lain 

meningkatkan koordinasi 

antar anggota divisi yang 

baik  

• Jumlah anggota divisi yang 

sedikit bisa diatasi dengan 

persaudaraan anggota TBM 

yang kuat dan bersedia 

untuk saling membantu 

THREATS 

• Adanya aktivitas di 

organisasi lain yang 

• Dengan kemampuan 

pengoperasian perangkat 

dan koordinasi yang baik 

dapat mengatasi 

• Dalam mengatasi jumlah 

anggota divisi yang sedikit 

dan adanya aktivitas lain di 

organisasi lainnya maka 



dapat mempengaruhi 

kinerja anggota kestari 

• Adanya kegiatan yang 

membutuhkan berkas 

kesekretariatan secara 

mendadak 

permintaan berkas secara 

mendadak 

perlunya optimalisasi dalam 

pembagian jobdesk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Surat Menyurat  
Latar Belakang Perlunya surat yang diberikan pada setiap divisi maupun pengurus TBM 

Bumi Gora untuk memenuhi keperluan tertentu dan perlunya 

pengarsipan surat masuk dan keluar. 

Deskripsi Umum • Divisi Kesekretariatan menerima permintaan pembuatan surat 

keluar dan menerima surat masuk. 

• Melakukan pengarsipan surat masuk dan keluar dalam bentuk 

hardcopy maupun softcopy. 

Tujuan Proker Memfasilitasi TBM Bumi Gora dalam menerima maupun 

membuat surat, perizinan dan pernyataan yang bersifat tertulis 

yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan TBM Bumi Gora dan 

melakukan pengarsipan. 

Penanggung Jawab Ananda Rizkia dan Ghaniyyah Atifah Radwa. 

Sasaran • Anggota TBM Bumi Gora 

• Umum (Menyesuaikan dengan tujuan pengiriman surat) 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua divisi TBM Bumi Gora.  

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Pembuatan folder khusus surat pada google drive TBM Bumi Gora 

Angkatan 14 

 

 



1. Pelaksanaan 
Pembuatan surat yang dibutuhkan dan pengarsipan surat masuk dan 

keluar 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man  

     Pembuatan dan pengarsipan surat oleh PJ 

Jumlah PJ yang mengerjakan suratJumlah PJ proker x 100% 

• 100 % : Seluruh PJ melakukan melakukan pembuatan 

pengarsipan surat menyurat. 

• 50 %   : Sebagian PJ melakukan melakukan pembuatan 

pengarsipan surat menyurat. 

• 0 %  : PJ tidak melakukan melakukan pembuatan pengarsipan 

surat menyurat. 

 

 

 

Aspek 2 : Method  

Terfasilitasinya permintaan surat 

• 100 % : Terfasilitasinya permintaan surat untuk ≥ 5 divisi dalam 

1 tahun kepengurusan  

• 75 %  : Terfasilitasinya permintaan surat untuk 4 divisi dalam 

1 tahun kepengurusan  

• 50 %  : Terfasilitasinya permintaan surat untuk 2-3 divisi 

dalam 1 tahun kepengurusan  

• 25 %  : Terfasilitasinya permintaan surat untuk 1 divisi dalam 

1 tahun kepengurusan  

• 0 %  : Tidak terfasilitasinya permintaan surat untuk ≥ 5 divisi 

dalam 1 tahun kepengurusan  

 

Aspek 3 : Material  

Pengarsipan surat masuk dan keluar 

Jumlah surat yang diarsipkanJumlah seluruh surat x 100% 

• 80 % - 100% surat yang masuk & keluar diarsipkan : 100% 

• 50% - 79% surat yang masuk & keluar diarsipkan : 75% 

• 26% - 49% surat yang masuk & keluar diarsipkan : 50% 

• 1% – 25% surat yang masuk & keluar diarsipkan : 25% 

• Tidak ada surat yang diarsipkan : 0% 

 

Aspek 4 : Machine 

Pemenuhan pembuatan surat 
Jumlah terpenuhinya permintaan surat dan pengarsipan Jumlah keseluruhan 

permintaan ×100% 
 

 

• 80 % - 100% pembuatan surat terpenuhi :  100 % 

• 50% - 79% pembuatan surat terpenuhi    : 75 % 

• 26% - 49% pembuatan surat terpenuhi    : 50 % 



• 1% – 25% pembuatan surat terpenuhi      : 25 % 

• Seluruh pembuatan surat tidak terpenuhi : 0 % 

 

 

Aspek 5 : Time 

Waktu penyelesaian permintaan surat 

• 100 %   :  Terlaksananya pembuatan surat selesai sesuai dengan 

permintaan  

• 50   %   : Terlaksana pembuatan surat terlambat  > 3 hari dari 

target permintaan 

• 0     %    : Tidak dilaksanakan pembuatan surat 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 2 + … + % Aspek 55 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker setiap 3 bulan dalam 1 tahun 

kepengurusan. 

Waktu Pelaksanaan Sepanjang kepengurusan.  

Rencana Anggaran Rp506.000,00 

 

2. Inventaris TBM BUMI GORA  
Latar Belakang Perlunya memastikan barang-barang inventaris TBM Bumi Gora 

dalam keadaan baik dan layak pakai sebagai penunjang dalam kegiatan 

organisasi. 

Deskripsi Umum • Mendata dan menandai seluruh barang kepemilikan TBM Bumi 

Gora dengan kode barang yang telah ditentukan. 

• Melakukan pendataan barang yang dipinjam oleh 

organisasi lain.  

• Melakukan kegiatan pembersihan sekretariat TBM Bumi Gora dan 

ambulans dalam rangka merawat seluruh inventaris TBM Bumi 

Gora. 

Tujuan Proker Mendata dan merawat seluruh barang atas kepemilikan TBM 

Bumi Gora. 

Penanggung Jawab Ardhitio Musthafa Akmal dan Putu Cicilia Rarasati Kuta. 

Sasaran • Anggota TBM Bumi Gora 

• Umum 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua divisi TBM Bumi Gora. 



Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Dilakukan pendataan barang-barang inventaris TBM Bumi Gora. 

1. Pelaksanaan  

Dilakukan perawatan dan pembersihan barang-barang inventaris 

TBM Bumi Gora. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Jumlah yang mengikuti kegiatan inventaris 

• 100%   : Jumlah anggota kestari dan anggota lainnya yang 

mengikuti inventaris ≥ 6 

• 80 % : Seluruh anggota kestari yang mengikuti inventaris 

• 60 %    : 4 anggota kestari yang mengikuti inventaris 

• 40 %    : 3 anggota kestari yang mengikuti inventaris 

• 20 %     : 1-2 anggota kestari yang mengikuti inventaris 

• 0%      : Tidak ada anggota yang mengikuti kegiatan 

inventaris 

 

Aspek 2 : Machine 

Keadaan barang inventaris 

• 100 %      :  Seluruh inventaris berada dalam keadaan baik dan 

layak pakai sesuai dengan daftar ceklist inventaris  

• 50   %       : Sebagian inventaris berada dalam keadaan baik dan 

layak pakai sesuai dengan daftar ceklist inventaris  

• 0  %      : Seluruh inventaris dalam kondisi tidak layak pakai 

 

Aspek 3 : Time 

Komponen 1 : Pendataan inventaris 

• 100 %  : Terlaksananya pendataan inventaris TBM Bumi 

Gora 4-6 kali dalam satu tahun kepengurusan 

• 50 %   : Terlaksananya pendataan inventaris TBM Bumi 

Gora 1-3 kali dalam satu tahun kepengurusan 

• 0 %       : Tidak terlaksananya pendataan inventaris TBM 

Bumi Gora dalam satu tahun kepengurusan 

 

Komponen 2 : Pembersihan sekre dan ambulans 

• 100 %   : Dilakukannya pembersihan sekre dan ambulans 

3-4 kali dalam satu tahun kepengurusan  

• 50 %    : Dilakukannya pembersihan sekre dan ambulans 3-

4 kali dalam satu tahun kepengurusan  

• 0 %        : Tidak dilakukan pembersihan sekre dan 

ambulams 



Rumus keberhasilan aspek  : % Komponen 1+%Komponen 22 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 2 +% Aspek 33 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker sepanjang kepengurusan. 

Waktu Pelaksanaan Sepanjang kepengurusan. 

Rencana Anggaran Rp2.658.000,00 

 

3.Pembuatan Absensi Anggota dan Calon Anggota  
Latar Belakang Perlunya rekapitulasi mengenai aktifnya anggota dan calon anggota 

dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh TBM Bumi Gora. 

Deskripsi Umum • Membuat buku absensi bagi calon anggota yang diisi 

setiap diklat ruangan yang nantinya hasil rekapan akan digunakan 

oleh Divisi Pendidikan dan Latihan sebagai 

pertimbangan dalam mengikuti Diklat Lapangan. 

• Untuk absensi badan pengurus menggunakan barcode 

yang sudah tertera pada masing-masing kartu anggota badan 

pengurus dan google formulir sesuai dengan pelaksanaan latihan 

lanjutan badan pengurus. 

Tujuan Proker Mendata kehadiran Anggota dan Calon Anggota dalam setiap 

kegiatan TBM Bumi Gora dalam satu tahun kepengurusan. 

Penanggung Jawab Putu Cicilia Rarasati Kuta. 

Sasaran Badan Pengurus 

Calon Anggota 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua divisi TBM Bumi Gora. 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

Persiapan : pembuatan form absensi 

Pelaksanaan : penyebaran link google form absensi 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Pengisian absensi anggota dan calon anggota  
Jumlah yang mengisi absensijumlah seluruh anggota ×100% 

 

 

• 80% - 100  anggota dan calon anggota yang mengisi absensi 

: 100% 

• 50% - 79% anggota dan calon anggota yang mengisi absensi 

: 75% 

• 26% - 49% anggota dan calon anggota yang mengisi absensi 

: 50% 



• 1% - 25% anggota dan calon anggota yang mengisi absensi 

: 25% 

• Tidak ada anggota dan calon anggota yang mengisi absensi 

:  0% 

 

Aspek 2 : Method 

Pengarsipan absensi anggota dan calon anggota 
Jumlah absensi anggota yang terarsip selama mengikuti latihanjumlah absensi anggota ×100% 

• 100% : Diarsipkannya 75%-100% absensi calon anggota 

dan badan pengurus selama pelaksanaan latihan 

• 50%  :  Diarsipkannya 50%-74% absensi calon anggota dan 

badan pengurus selama pelaksanaan latihan 

• 25%     :  Diarsipkannya < 50% absensi calon anggota dan 

badan pengurus selama pelaksanaan Latihan 

 

 

 

 

Aspek 3 : Time 

Komponen 1 : Waktu pelaksanaan absensi badan pengurus 

• 100% : Terlaksananya absensi badan pengurus dalam ≥ 5 

latihan lanjutan badan pengurus 

• 75%   : Terlaksananya absensi badan pengurus dalam 3 – 4 

latihan lanjutan badan pengurus 

• 50%   : Terlaksananya absensi badan pengurus dalam 2 

latihan lanjutan badan pengurus 

• 25%   : Terlaksananya absensi badan pengurus dalam 1 

latihan lanjutan badan pengurus 

• 0%   : Tidak dilakukannya absensi badan pengurus dalam 

satu tahun kepengurusan 

 

Komponen 2 : Waktu pelaksanaan absensi calon anggota 

• 100% : Terlaksananya absensi calon anggota dalam 19 – 24 

latihan rutin 

• 75%   : Terlaksananya absensi calon anggota dalam 13 – 18 

latihan rutin 

• 50%   : Terlaksananya absensi calon anggota dalam 7 – 12 

latihan rutin 

• 25%   : Terlaksananya absensi calon anggota dalam 1 – 6 

latihan rutin 

• 0%   : Tidak dilakukannya absensi calon anggota dalam satu 

tahun kepengurusan 
Rumus keberhasilan aspek : %Komponen 1+%Komponen 22 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 



% Aspek 1 + % Aspek 2 +% Aspek 33 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang  

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker setiap akhir kepengurusan 

Waktu Pelaksanaan Sepanjangan kepengurusan.  

Rencana Anggaran Rp15.000,00 

 

4.Pembaruan Buku Panduan TBM BUMI GORA  
Latar Belakang Perlu adanya follow up atau pembaruan Buku Panduan TBM-Bumi 

Gora jika ada yang perlu dirubah. 

Deskripsi Umum Memperbaharui AD/ART, susunan Tim Reaksi Cepat, Program Kerja, 

kurikulum, serta SOP permintaan medis event, bakti sosial TBM Bumi 

Gora. 

Tujuan Proker Memperbaharui buku panduan TBM Bumi Gora pada 

kepengurusan sebelumnya. 

Penanggung Jawab Ghaniyyah Atifah Radwa 

Sasaran • Anggota TBM Bumi Gora 

• Umum 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Sekretaris, Divisi Bantuan Medis, dan Divisi Publikasi, Dokumentasi 

dan Desain (PDD) 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Menyiapkan Buku Panduan TBM-BG dari kepengurusan sebelumnya. 

1. Pelaksanaan 

Melakukan pembaruan buku panduan jika ada yang perlu diperbarui 

dan menyebarkan buku panduan kepada calon anggota. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Follow up yang dilakukan oleh PJ 

• 100% : PJ melakukan follow up Pembaruan Buku Panduan 

TBM-BG 

• 0%       : PJ tidak melakukan follow up Pembaruan Buku 

Panduan TBM-BG 

 

Aspek 2 : Method 

Pembaruan buku panduan 

• 100% : Dilakukan Pembaruan Buku Panduan TBM-BG 

• 0%   : Tidak dilakukan Pembaruan Buku Panduan TBM-

BG 

 

 

 



Aspek 3 : Time 

Waktu penyelesaian buku panduan 

• 100% : Pembaruan Buku Panduan TBM-BG diselesaikan 

sesuai dengan timeline 

• 50%  : Pembaruan Buku Panduan TBM-BG diselesaikan 

tidak sesuai dengan timeline 

• 0%       : Pembaruan Buku Panduan TBM-BG tidak 

dilaksanakan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 2 +% Aspek 33 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker pada akhir kepengurusan 

Waktu Pelaksanaan April - Juni 

Rencana Anggaran Rp65.000,00 

 

5.Pembuatan Formulir  
Latar Belakang Pentingnya pengadaan formulir sebagai media untuk mempermudah, 

mencari, atau menemukan informasi yang dibutuhkan. 

Deskripsi Umum • Melakukan pembuatan formulir seperti formulir post-test, 

pre-test, share your voice dan keperluan lainnya. 

• Google formulir yang telah dibuat akan diberikan kepada 

pihak terkait yang menjadi sasaran dari formulir tersebut. 

• Diadakan secara online, serta dapat diakses oleh semua 

pihak terkait yang menjadi sasaran dari formulir tersebut.  

Tujuan Proker Memfasilitasi semua divisi TBM Bumi Gora dalam membuat 

formulir baik secara tertulis maupun melalui media seperti 

google formulir. 

Penanggung Jawab Wardha Novia Annisa.  

Sasaran • Calon Anggota TBM BG 

• Seluruh anggota TBM BG 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Semua divisi TBM Bumi Gora. 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Penerimaan permintaan isi formulir yang akan dibuat dari masing-

masing divisi TBM Bumi Gora. 

1. Pelaksanaan 



Pembuatan formulir baik secara tertulis maupun menggunakan google 

formulir untuk memenuhi kebutuhan dan mengirimkan link formulir 

tersebut. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

     Responden yang mengisi formulir 

 
Jumlah anggota dan calon anggota yang mengisi formulirJumlah keseluruhan anggota 

dan calon anggota x 100% 
 

 

• 75%-100% dari total anggota dan calon anggota mengisi 

formulir : 100% 

• 50%-74% dari total anggota dan calon anggota mengisi 

formulir : 75% 

• 25%-49% dari total anggota dan calon anggota yang 

mengisi formulir : 50% 

• 1-25% dari total anggota dan calon yang mengisi formulir : 

25% 

• Tidak ada anggota dan calon anggota yang mengisi formulir 

: 0% 

 

Aspek 2 : Method 

Komponen 1 : Pembuatan formulir pre test dan post test 

• 100% : Terlaksananya pembuatan formulir pre test dan post 

test dalam ≥ 20 diklat ruangan 

• 75%   :  Terlaksananya pembuatan formulir pre test dan 

post test dalam 13-19 diklat ruangan 

• 50%   :  Terlaksananya pembuatan formulir pre test dan 

post test dalam 6-12 diklat ruangan 

• 25%   :  Terlaksananya pembuatan formulir pre test dan 

post test dalam 1-5 diklat ruangan 

• 0%    :  Tidak dilaksanakannya pembuatan formulir pre test 

dan post test dalam satu tahun kepengurusan 

Komponen 2 : Pembuatan formulir share your voice diklat 

ruangan 

• 100% : Terlaksananya pembuatan formulir share your voice 

dalam ≥ 20 diklat ruangan 

• 75%   :  Terlaksananya pembuatan formulir share your 

voice dalam 13-19 diklat ruangan 

• 50%   :  Terlaksananya pembuatan formulir share your 

voice dalam 6-12 diklat ruangan 

• 25%   :  Terlaksananya pembuatan formulir share your 

voice dalam 1-5 diklat ruangan 

• 0%   : Tidak dilaksanakannya pembuatan formulir share 

your voice dalam satu tahun kepengurusan 

Komponen 3 : Penyelenggaraan pembuatan formulir 

lainnya 



• 100% : Terlaksana pembuatan formulir lainnya dan 

terpublish 

• 50%   :  Terlaksana pembuatan formulir lainnya dan tidak 

terpublish 

• 0%       :  Tidak terlaksana pembuatan formulir lainnya dan 

tidak terpublish 

 
Rumus keberhasilan aspek : 

%Komponen 1+%Komponen 2+%Komponen 33 
 

Aspek 3 : Time 

Waktu terselesaikannya pembuatan formulir 

• 100% : Terlaksananya pembuatan form selesai sesuai 

dengan permintaan 

• 50% : Terlaksananya pembuatan form selesai terlambat >3 

hari dari target permintaan 

• 0%     :  Tidak dilaksanakan pembuatan form 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 2 +% Aspek 33 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai keberhasilan proker selama satu tahun kepengurusan. 

Waktu Pelaksanaan Sepanjang kepengurusan. 

Rencana Anggaran - 

 

6.Update Database Anggota Dan Calon Anggota 

Latar Belakang Perlunya dilakukan peng-update-an database anggota dan calon anggota 

sebagai penunjang kegiatan organisasi. 

Deskripsi Umum Membuat formulir online dan offline yang akan diisi oleh seluruh 

anggota TBM Bumi Gora (database anggota), anggota muda (formulir 

magang), seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Mataram (formuir open recruitment).  

Tujuan Proker Sebagai bentuk kerjasama dengan divisi hubungan masyarakat 

dan divisi pendidikan dan latihan dalam mendata semua anggota TBM 

Bumi Gora dan calon anggota. Pengumpulan database dilaksanakan 

dengan tujuan agar bisa digunakan jika sewaktu-waktu informasi tersebut 

dibutuhkan.  

Penanggung 

Jawab 

Ananda Rizkia dan Wardha Novia Annisa. 



Sasaran Anggota TBM Bumi Gora, anggota muda, seluruh mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Dokter 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi hubungan masyarakat. 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan : pembuatan formulir database. 

2. Pelaksanaan : penyebaran formulir database. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Jumlah PJ yang melakukan pembaruan database 

Jumlah PJ yang mengerjakan update databaseJumlah PJ proker  ×100% 
• 100 % : Semua PJ melakukan pembaruan database 

• 50 %   : Sebagian PJ melakukan pembaruan database 

• 0%      : PJ tidak melakukan pembaruan database 

 

 

Aspek 2 : Method 

Pelaksanaan pembaruan database 

• 100% : PJ memperbaharui database ≥ 2 kali selama 

kepengurusan 

• 50%  : PJ memperbaharui database 1 kali selama 

kepengurusan 

• 0%    : PJ tidak melakukan pembaharuan database selama 

kepengurusan 

 

Aspek 3 : Time 

Komponen 1 : Waktu penyelesaian pembaruan database 

• 100% : Pembaharuan database diselesaikan sesuai timeline 

• 50%     : Pembaharuan database diselesaikan terlambat 1 

bulan dari timeline 

• 0%      : Tidak dilakukan pembaharuan database 

Komponen 2 : Waktu pelaksanaan pembuatan formulir 

magang  

• 100% : Pembuatan formulir magang diselesaikan sesuai 

timeline 

• 50%  : Pembuatan formulir magang diselesaikan terlambat 1 

bulan dari timeline 

• 0%        : Tidak dilakukan pembaharuan database 

Komponen 3 : Waktu pelaksanaan pembuatan formulir open 

recruitment 

• 100% : Pembuatan formulir open recruitment diselesaikan 

sesuai timeline 



• 50%  : Pembuatan formulir open recruitment diselesaikan 

terlambat 1 bulan dari timeline 

• 0%          : Tidak dilakukan pembaharuan formulir open 

recruitment 

 

 

 

Rumus keberhasilan aspek : 

%Komponen 1+%Komponen 2+%Komponen 33 
 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 2 +% Aspek 33 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai keberhasilan proker pada akhir kepengurusan 

Waktu 

Pelaksanaan 

Database anggota               : Sepanjang kepengurusan 

Formulir magang                : Desember 

Formulir open recruitment : Oktober – November 

Rencana 

Anggaran 

- 

 

7.Pembuatan Sertifikat dan Plakat 

Latar Belakang Perlunya apresiasi kepada Dewan Penasihat, Pembina, Dewan Tinggi, 

Badan Pengurus, dan Anggota Muda yang mendapat magang terbaik. 

Deskripsi Umum • Memberikan sertifikat kepada Dewan Penasihat, Pembina, Dewan 

Tinggi, Badan Pengurus, Anggota Muda yang mendapat magang 

terbaik pada akhir kepengurusan dan keperluan lainnya bila 

diperlukan. 

• Memberikan plakat kepada Dewan Penasihat, Pembina, dan Dewan 

Tinggi. 

Tujuan Proker Sebagai bentuk apresiasi terhadap Dewan Penasihat, Pembina, 

Dewan Tinggi, Badan Pengurus, Anggota Muda yang mendapat 

magang terbaik dan keperluan lainnya bila diperlukan. 

Penanggung 

Jawab 

Ardhitio Musthafa Akmal. 

Sasaran Dewan Penasihat, Pembina, Dewan Tinggi, Badan Pengurus, 

Anggota Muda yang mendapat magang terbaik, Anggota TBM-BG dan 

pihak-pihak tertentu. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Publikasi, Dokumentasi dan Desain (PDD) dan Divisi Hubungan 

Masyarakat.  



Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Koordinasi dengan Divisi PDD terkait dengan desain sertifikat dan plakat 

yang akan digunakan. 

 

 

1. Pelaksanaan  

Pengisian sertifikat dan plakat dan penyerahan sertifikat dan plakat 

bekerja sama dengan Divisi Humas. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Method 

Pembuatan sertifikat dan plakat 

• 100% = Melakukan pembuatan sertifikat dan plakat lalu 

dikirimkan ke penerima 

• 0% = Tidak melakukan pembuatan sertifikat dan plakat 

 

 

Aspek 2 : Machine 

Jumlah pengadaan sertifikat dan plakat  
Jumlah pembuatan sertifikat dan plakatJumlah total permintaan sertifikat dan 

plakat ×100%=X% 
• Dibuatnya 75-100% sertifikat dan plakat dalam 1 tahun 

kepengurusan  = 100% 

• Dibuatnya 50-75% sertifikat dan plakat dalam 1 tahun 

kepengurusan = 50 % 

• Dibuatnya <50% sertifikat dan plakat dalam 1 tahun 

kepengurusan = 25 % 

 

Aspek 3 : Time 

Waktu pelaksanaan pembuatan dan pengiriman serifikat 

• 100% = Sertifikat dan plakat sudah dilaksanakan sesuai 

timeline 

• 50% = Sertifikat dan plakat dilaksanakan terlambat ≥ 1 bulan 

dari timeline 

• 0% = Sertifikat dan plakat tidak dilaksanakan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 2 +% Aspek 33 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker pada akhir kepengurusan. 



Waktu 

Pelaksanaan 

• Sertifikat Dewan Penasihat, Pembina, Dewan Tinggi, Badan 

Pengurus, dan Anggota Muda yang mendapat magang terbaik : 

November - Januari. 

• Plakat Dewan Penasihat, Pembina, dan Dewan Tinggi : 

November - Jauari. 

Rencana 

Anggaran 

Rp575.000,00 

 

8.Corporate Identity 

Latar Belakang Perlu diarsipkannya corporate identity milik TBM bumi Gora sebagai 

identitas dan penunjang kegiatan organisasi.  

Deskripsi Umum • Mengarsipkan corporate identity yang berisikan template 

sertifikat, surat, amplop, logo, ppt, dan lainnya yang sudah 

ditetapkan sehingga dapat digunakan pada berbagai kegiatan 

TBM Bumi Gora. 

• Memberikan corporate identity kepada semua divisi TBM Bumi 

Gora yang memerlukan. 

Tujuan Proker Sebagai identitas dalam Tim Bantuan Medis Bumi Gora. 

Penanggung 

Jawab 

Ananda Rizkia 

Sasaran • Anggota TBM Bumi Gora 

• Umum 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Divisi Publikasi, Dokumentasi dan Desain (PDD) 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

Persiapan: melakukan koordinasi dengan Divisi Publikasi, Dokumentasi 

dan Desain (PDD) terkait dengan corporate identity yang akan 

diarsipkan.   

Pelaksanaan : mengarsipkan corporate identity di google drive milik 

TBM Bumi Gora angkatan XIV.  

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Methode 

Pengarsipan corporate identity 

• 100% : Diarsipkannya semua komponen corporate identity 

di google drive milik TBM Bumi Gora angkatan XIV 

• 50%   : Diarsipkannya sebagian komponen corporate identity 

di google drive milik TBM Bumi Gora angkatan XIV 

• 0%  : Tidak diarsipkannya semua komponen corporate 

identity di google drive milik TBM Bumi Gora angkatan XIV 

 

Aspek 2 : Time 

Pelaksanaan corporate identity 

• 100%     : Pelaksanaan corporate identity selesai sesuai 

dengan timeline 

• 50%  : Pelaksanaan corporate identity selesai terlambat > 1 

bulan dari timeline 

• 0%       : Tidak dilakukan pembuatan corporate identity 



 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

% Aspek 1 + % Aspek 22 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan proker pada akhir kepengurusan. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan  

Rencana Anggaran - 

TIMELINE PROGRAM KERJA  

DIVISI KESEKRETARIATAN (KESTARI) 
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DIVISI PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN DESAIN (PDD) 

Divisi Publikasi Dokumentasi dan Desain (PDD) merupakan divisi yang bergerak dalam 

bidang publikasi informasi seputar kebencanaan maupun seputar TBM-BG baik bagi internal 

TBM-BG maupun masyarakat umum melalui seluruh media sosial yang dimiliki TBM-BG. PDD 

sebagai divisi yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi, diharuskan untuk cepat dan 

tanggap dalam  penyampaian berita melalui seluruh media social yang dimiliki. Media sosial yang 

dikelola antara lain Official Account Line, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Email, serta 

Website. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan eksistensi TBM-BG dan menjaga komunikasi antar 

anggota TBM-BG.  

Divisi PDD juga bertanggung jawab dalam pembuatan desain poster untuk keperluan 

publikasi sebagai wajah TBM-BG di social media. Yang meliputi poster laporan bencana, event 

report, ucapan selamat bertugas  dan apresiasi bagi delegasi, ucapan hari besar, birthday corner 

dan permintaan desain sesuai kebutuhan divisi lain. 

 

KOORDINATOR DIVISI: Elviena Shaffiranisa 

ANGGOTA DIVISI  :  1. Febbi Anggy 

2. Ghina Syafinatunnajah 

3. I Gede Adhitya Satrya Bhuwana Ckara 

4. Rike Delya Rizkina 

 

SWOT DIVISI PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN DESAIN (PDD) 

 

INTERNAL 

 

EKSTERNAL  

STRENGTH 

• Anggota memiliki 

hard skill dalam 

bidang desain. 

• Anggota aktif 

bersosial media. 

WEAKNESS 

• Kemungkinan besar 

desain tidak sesuai 

dengan ekspektasi.  

OPPORTUNITIES  

• Meningkatkan 

eksistensi TBM-BG. 

• Perkembangan 

teknologi 

memungkinkannya 

tersalurkan berita 

dengan cepat. 

• Memaksimalkan 

potensi yang ada dan 

terus 

mengembangkan 

kemampuan pada 

bidang tersebut. 

• Melakukan sharing 

antar sesama anggota 

untuk 

mengembangkan 

kemampuan desain 

untuk hasil yang lebih 

baik. 

THREATS  

• Permintaan pembuatan 

desain secara 

mendadak. 

• Kegiatan kuliah, 

kesehatan, keluarga 

• Memberikan 

peraturan atau SOP 

bagi divisi lain yang 

ingin membuat 

desain.  

• Memanajemen waktu 

dengan lebih baik, dan 

memberikan 

pembagian kerja yang 

merata bagi anggota 

divisi. 



ataupun organisasi 

lain.  

 

RENCANA PROGRAM KERJA 

1. Pengelolaan Media Sosial TBM-BG 

Latar Belakang Penyebaran informasi TBM-BG kepada internal dan eksternal TBM-BG 

atau masyarakat luas. 

Deskripsi 

Umum 

• Media sosial TBM-BG terdiri dari Instagram,Youtube, Official 

Account Line, Facebook, Twitter, Email dan Website.  

• Anggota PDD dibagi menjadi beberapa PJ untuk mengelola masing-

masing media sosial TBM-BG. Setiap PJ bertanggung jawab dalam 

mengelola media sosial baik menginput data dan mempublikasikan 

semua informasi mengenai TBM-BG FK Unram berupa foto, video, 

desain grafis maupun tulisan.  

• Lebih mengaktifkan publikasi informasi di media sosial youtube 

dengan membuat video profile badan pengurus, video monthly 

review, after movie pada setiap kegiatan besar dan video informatif 

lainnya yang nanti akan dipublikasikan juga di media sosial lainnya 

seperti instagram dengan memanfaatkan fiturnya yang berupa IG TV 

dan feed instagram.  

• Meng-upgrade twibbon live report yang telah ada menjadi 2 design 

twibbon yang dapat digunakan saat live report dalam bentuk video 

dan atau dalam bentuk foto.  

• Menyebarkan desain menarik dan informatif seperti poster di seluruh 

akun media sosial TBM-BG. 

• Penyebaran informasi paling lambat 1x12 jam, bila dalam waktu 

tersebut PJ media social belum menyebarkan informasi, maka 

koordinator akan menangani hal tersebut dan mengomunikasikannya 

pada PJ terkait.  

• Memfasilitasi kebutuhan publikasi dari divisi lain. 

Tujuan Proker Untuk memperkenalkan eksistensi TBM-BG, memudahkan komunikasi 

serta menyebarkan informasi mengenai TBM-BG pada internal TBM-BG 

maupun masyarakat luas. 

Penanggung 

Jawab 

• Youtube : Rike Delya Rizkina 

• Facebook : I Gede Adhitya Satrya Bhuwana Cakra 

• Twitter : Elviena Shaffiranisa 

• Line : Febbi Anggy  

• Instagram : Ghina Syafinatunnajah 

• Website: Elviena Shaffiranisa 

Sasaran Internal dan eksternal TBM-BG atau masyarakat luas. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi. 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan     : Pengumpulan informasi 

2. Pelaksanaan : Publikasi informasi 



3. Output          : Informasi 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Publikasi yang dilakukan oleh penanggung jawab  

• 100% : seluruh penanggung jawab media sosial melakukan 

publikasi. 

• 75% : 4 penanggung jawab media sosial melakukan publikasi. 

• 50% : 2 – 3 penanggung jawab media sosial melakukan publikasi. 

• 25% : 1 penanggung jawab media sosial melakukan publikasi. 

• 0% : tidak ada penanggung jawab media sosial melakukan 

publikasi.  

Aspek 2 : Method 

     Frekuensi Publikasi Bulanan Media Sosial 

• 100 % : Terpublikasinya minimal ≥ 5 informasi di media sosial 

TBM-BG setiap bulannya. 

• 67 % : Terpublikasinya minimal 3-4 informasi di media sosial 

TBM-BG setiap bulannya  

• 33 % : Terpublikasinya minimal 1-2 informasi di media sosial 

TBM-BG setiap bulannya  

• 0 % : Tidak dipublikasikannya informasi dalam 1 bulan di media 

social TBM-BG  

Aspek 3 : Machine 

     Terpublikasi di sosial media 

• 100 % : Terpublikasi di ≥ 5 media sosial  

• 80 %   : Terpublikasi di 4 media sosial 

• 60 %   : Terpublikasi di 3 media sosial 

• 40 %   : Terpublikasi di 2 media sosial 

• 20 %   : Terpublikasi di 1 media sosial 

• 0   %   : Tidak terpublikasi di semua media sosial  

Aspek 4 : Time  

Waktu pelaksanaan publikasi  

• 100 %   :  publikasi dilakukan tepat waktu sesuai target 

• 50   %   : publikasi terlambat ≥ 3 hari 

• 0     %   : publikasi tidak dilakukan 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 



Metode 

Evaluasi 

Menilai capaian keberhasilan program kerja setiap bulannya. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan. 

Rencana 

Anggaran 

Website: Rp. 350.000,- 

Line: Rp. 250.000,- 

 

2. Pembuatan Desain Poster 

Latar Belakang Membina hubungan baik dan memperkenalkan eksistensi TBM-BG kepada 

internal dan eksternal TBM-BG atau masyarakat luas. 

Deskripsi 

Umum 

• TBM-BG Birthday Corner dipublikasikan setiap bulan tepatnya 

sebelum pergantian bulan di akun media sosial TBM-BG, yang 

berisikan informasi ulang tahun anggota TBM-BG setiap bulannya.  

• Poster ucapan selamat bertugas dibuat dan dipublikasikan di akun 

media sosial TBM-BG ketika terdapat anggota TBM-BG yang ikut 

serta dalam acara wilayah maupun acara nasional dan terdapat 

anggota TBM-BG yang terjun langsung dalam aksi kemanusiaan 

(contoh: sebagai relawan tim medis bencana).  

• Pembuatan design poster hari-hari penting dan hari besar seperti 

pembuatan poster hari- hari besar Indonesia dan hari- hari besar 

mengenai kesehatan. Contohnya seperti hari kanker, jantung dan lain 

lain. Poster ucapan ini akan dipublikasikan di media sosial TBM-BG. 

• Memfasilitasi kebutuhan desain dari divisi lain 

Tujuan Proker Untuk memperkenalkan eksistensi TBM-BG, serta memperingati setiap 

hari hari besar dan hari jadi anggota, memberikan apresiasi dan ucapan 

selamat bertugas bagi anggota TBM-BG dan sebagai ajang promosi bagi 

TBM-BG melalui media sosial. 

Penanggung 

Jawab 

1. Birthday Corner : Elviena Shaffiranisa 

2. Poster ucapan Hari Besar : I Gede Adhitya Satrya Bhuwana Satya 

3. Poster ucapan bertugas : Febbi Anggy 

4. Desain lain : Seluruh Anggota PDD. 

Sasaran Internal dan eksternal TBM-BG atau masyarakat luas. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh divisi. 

Teknis 

Persiapan dan 

Pelaksanaan 

1. Persiapan: Pengumpulan informasi dan pencetusan ide. 

2. Pelaksanaan: Pembuatan desain. 

3. Output: Terpublikasinya desain. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Pembuatan poster oleh penanggung jawab  

• 100% : seluruh penanggung jawab media sosial melakukan 

pembuatan poster. 

• 75% : 4 penanggung jawab media sosial melakukan pembuatan 

poster. 

• 50% : 2 – 3 penanggung jawab media sosial melakukan pembuatan 

poster. 



• 25% : 1 penanggung jawab media sosial melakukan publikasi. 

• 0% : tidak ada penanggung jawab media sosial melakukan 

pembuatan poster. 

 

Aspek 2 : Market 

Terfasilitasinya divisi TBM-BG 

• 100 % :  ≥ 5 divisi telah terfasilitasi  

• 80 %   : 4 divisi telah terfasilitasi  

• 60 %   : 3 divisi telah terfasilitasi  

• 40 %   : 2 divisi telah terfasilitasi 

• 20 %   : 1 divisi telah terfasilitasi 

• 0 %     : tidak terdapat divisi terfasilitasi 

 

Aspek 3 : Method 

Publikasi desain poster 

• 100 % : Terpublikasinya desain poster minimal ≥ 5 informasi di 

media sosial TBM-BG setiap bulannya. 

• 67 % : Terpublikasinya desain poster minimal 3-4 informasi di 

media sosial TBM-BG setiap bulannya. 

• 33 % : Terpublikasinya desain poster minimal 1-2 informasi di 

media sosial TBM-BG setiap bulannya. 

• 0 % : Tidak dipublikasikannya desain poster informasi dalam 1 

bulan di media sosial TBM-BG.  

Aspek 4 : Time  

Waktu pelaksanaan pembuatan poster 

• 100 %   :  pembuatan poster dilakukan tepat waktu sesuai target 

• 50   %   : pembuatan poster terlambat ≥ 3 hari 

• 0     %   : pembuatan poster tidak dilakukan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3+%Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode 

Evaluasi 

Menilai capaian keberhasilan program kerja setiap bulannya. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Sepanjang kepengurusan. 

Rencana 

Anggaran 

- 



 

 

3.Pembuatan Desain Struktur Organisasi TBM Bumi Gora 2022/2023 

Latar Belakang Pemberitahuan dan pengenalan mengenai struktur organisasi TBM-BG 

periode 2022-2023. 

Deskripsi Umum Pembuatan poster struktur organisasi berisikan nama lengkap dan 

jabatan dari anggota, kemudian akan dipublikasikan ke seluruh media 

social TBM-BG. 

Tujuan Proker Untuk memperkenalkan pengurus TBM-BG kepada internal atau 

eksternal TBM-BG atau masyarakat luas. 

Penanggung Jawab Febbi Anggy dan Rike Delya Rizkina 

Sasaran Internal dan eksternal TBM-BG atau masyarakat luas. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Kestari dan Sekretaris. 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan: Pencarian ide dan penetapan isi konten 

2. Pelaksanaan: Pembuatan desain poster struktur 

3. Output: Terpublikasinya desain  poster struktur 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Penanggung jawab media social melakukan pembuatan poster 

struktur. 

Jumlah staf yang melakukan pembuatan posterTotal staf 
penanggungjawab x 100% 

• 100 % : Seluruh PJ melakukan melakukan pembuatan poster 

struktur. 

• 50 %   : Sebagian PJ melakukan melakukan pembuatan poster 

struktur. 

• 0 %      : PJ tidak melakukan melakukan pembuatan poster 

struktur. 

 

Aspek 2 : Method 

Frekuensi pembuatan poster  

• 100 %   :  terlaksananya pembuatan poster struktur 1 kali dalam 

1 tahun kepengurusan. 

• 0 %     :  tidak terlaksananya pembuatan poster struktur 

kepengurusan 

 

 

Aspek 3 : Time  

Waktu pelaksanaan pembuatan poster 

• 100 %   :  pembuatan poster dilakukan tepat waktu sesuai target 

• 50   %   : pembuatan poster terlambat ≥ 3 hari 

• 0     %   : pembuatan poster tidak dilakukan 



 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+%Aspek 3 3 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan program kerja. 

Waktu 

Pelaksanaan 

Maret – April 

Rencana Anggaran - 

 

4.Pembuatan Profile Book Badan Pengurus TBM Bumi Gora 2022-2023 

Latar Belakang Pemberitahuan dan pengenalan mengenai identitas badan pengurus 

TBM-BG periode 2022-2023. 

Deskripsi Umum Pembuatan profile book memuat nama lengkap, nomor anggota, 

alamat, tempat tanggal lahir, motto, email serta golongan darah dari 

badan pengurus. 

Tujuan Proker Untuk memperkenalkan badan pengurus TBM-BG kepada internal 

TBM-BG serta sebagai buku identitas badan pengurus periode 

2022/2023 

Penanggung Jawab Ghina Syafinatunnajah dan I Gede Adhitya Satrya Bhuwana Cakra 

Sasaran Badan Pengurus dan internal TBM-BG. 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Kestari. 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

Persiapan: Ide dan pengumpulan biodata. 

Pelaksanaan: Pembuatan profile book. 

Output: Profile book. 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Penanggung jawab media social melakukan pembuatan 

profile book. 

Jumlah staf yang melakukan pembuatan posterTotal staf 
penanggungjawab x 100% 

• 100 % : Seluruh PJ melakukan melakukan pembuatan profile 

book. 

• 50 %   : Sebagian PJ melakukan melakukan pembuatan profile 

book. 

• 0 %      : PJ tidak melakukan melakukan pembuatan profile 

book. 

 



Aspek 2 : Time  

Waktu pelaksanaan pembuatan profile book 

• 100 %   :  pembuatan profile book dilakukan tepat waktu sesuai 

target 

• 50   %   : pembuatan profile book terlambat ≥ 3 hari 

• 0     %   : pembuatan profile book tidak dilakukan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2 2 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan program kerja. 

Waktu Pelaksanaan April – Juli 

Rencana Anggaran - 

 

5.Foto Kepengurusan 

Latar Belakang Pemberitahuan dan pengenalan mengenai identitas badan pengurus 

TBM-BG periode 2022-2023 

Deskripsi Umum Foto bersama seluruh badan pengurus & terdokumentasinya foto badan 

pengurus TBM-BG periode 2022/2023. 

Tujuan Proker Sebagai media pengenalan identitas badan pengurus TBM-BG periode 

2022/2023 dan dapat dijadikan sebagai kenang- kenangan. 

Penanggung 

Jawab 

Elviena Shaffiranisa dan Febbi Anggy 

Sasaran Badan Pengurus TBM-BG 2022/2023 

Kerjasama / 

Koordinasi 

Seluruh Badan Pengurus 

Teknis Persiapan 

dan Pelaksanaan 

1. Persiapan     : Penetepan tanggal dan konsep 

2. Pelaksanaan : Pendokumentasian foto kepengurusan 

3. Output          : Foto kepengurusan 

Indikator 

Keberhasilan  

Aspek 1 : Man 

Jumlah Penanggung jawab foto kepengurusan 

Jumlah staf yang melakukan pembuatan posterTotal staf 
penanggungjawab x 100% 

• 100 % : Seluruh PJ melakukan melakukan pembuatan foto 

kepengurusan.  

• 50 %   : Sebagian PJ melakukan melakukan pembuatan foto 

kepengurusan. 



• 0 %      : PJ tidak melakukan melakukan pembuatan foto 

kepengurusan. 

 

Aspek 2 : Market 

Terdokumentasinya divisi TBM-BG 

• 100 % :  ≥ 5 divisi telah terdokumentasi  

• 80 %   : 4 divisi telah terdokumentasi  

• 60 %   : 3 divisi telah terdokumentasi  

• 40 %   : 2 divisi telah terdokumentasi  

• 20 %   : 1 divisi telah terdokumentasi  

• 0 %     : tidak terdapat divisi terdokumentasi  

•  

Aspek 3 : Method 

Dokumentasi dan teruploadnya foto 

• 100 % : terdokumentasi dan teruploadnya foto kepengurusan. 

• 0 %      :  tidak terdokumentasi dan teruploadnya foto 

kepengurusan. 

Aspek 4 : Time  

     Waktu pembuatan foto kepengurusan  

• 100 %   :  pembuatan foto kepengurusan dilakukan tepat waktu 

sesuai target 

• 50   %    : pembuatan foto kepengurusan terlambat ≥ 3 hari 

• 0     %    : pembuatan foto kepengurusan tidak dilakukan 

 

Rumus Indikator Keberhasilan Menyeluruh 

 

=%Aspek 1 + %Aspek 2+ %Aspek 3+ %Aspek 4 4 

 

Interpretasi Indikator Keberhasilan Menyeluruh :  

• 80%-100%   : Sangat Baik  

• 60%-79%     : Baik  

• 40%-59%     : Cukup  

• 20%-39%     : Kurang  

• 0%-19%       : Sangat Kurang 

Metode Evaluasi Menilai capaian keberhasilan program kerja. 

Waktu 

Pelaksanaan 

November – Januari  

Rencana 

Anggaran 

Rp. 1.000.000,- 

 

TIMELINE PROGRAM KERJA 

DIVISI PUBLIKASI DOKUMENTASI DAN DESAIN (PDD) 



PROKER FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES JAN 

Sosial media 
            

Desain Poster 
            

Struktur 

Kepengurusan 

            

Profile Book 
            

Foto 

Kepengurusan 

            

 

  



KEPENGURUSAN 

Pelindung 

Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K)., M.Kes 

Pembina 

dr. Decky Aditya Zulkarnaen 

Dewan Penasihat 

Dr. dr. Rohadi, Sp.BS(K)., FICS., FINPS 

Majelis Pertimbangan Anggota 

1. dr. Chendra Perdana Putra 

2. dr. Yudriawan Annas 

3. dr. Rizky Dimas Saputra 

4. dr. Muhyiddin 

5. dr. Lalu Febryan Cipta Amali 

6. dr. Lalu Bramawangsa Banjar Getas 

7. dr. Lalu Ahmad Gamal Arigi 

8. dr. Lalu Muhammad Sabar Setiawan 

9. Giant Wira Saka, S.Ked 

10. M. Junia Fahroni, S.Ked 

11. Muhamad Fahmi Tamami, S.Ked 

12. Lalu Muhammad Hafizh Izuddin Alzamani, S. Ked 

13. Bayu Putra Wibowo 

Ketua 

Grandis  

Cristagalli Sekretaris 

Cloresta Shafa 

Candrasmurti 

Bendahara 

Paradini Sukma 

Candra 

Dewan Tinggi 

1. Ruth Christina Wibowo, 

S.Ked 

2. Anak Agung Gede Pradnya 

Andika, S.Ked 

3. Harley Briliano Dewantara, 

S.Ked 

Divisi  

Pendidikan dan 

Latihan 

(DIKLAT) 

1. Zhayyin Palna 

Rial Novsyaini 

2. Alma Dyah 

Perwita 

3. Andhito Rafid 

Chusaeri 

4. Diki Wahyudi 

5. Herdiana 

Nurul Utami 

6. Ni Made Sri 

Padma Puspita 

7. Puji 

Widyastuti 

 

Divisi 

Bantuan Medis 

(BANMED) 

1. Ananda Karunia 

Ramadhan 

2. Amrullah 

Muliawan 

Hamdin 

3. Athalita Andhera 

Nabil 

4. Ayundha Rizky 

Lestary 

5. Jihan Alifa 

Rahma 

6. M. Fardi 

Anugrah 

7. M. Farras 

Abiyyu Fauzi 

Divisi Hubungan 

Masyarakat 

(HUMAS) 

1. Annisa Yumna 

Nabiilah 

2. Haditya Novan 

Kasprrata 

3. Ira Munirah 

4. M. Diaz Nur 

Syamsu 

5. Nadia Safira 

Divisi Dana dan 

Usaha (DANUS) 

1. Jaini Rahma 

2. Fachry 

Prasetyo 

Utomo 

3. Izza Mufida 

4. M. Aulia 

Hikmah 

5. M. Rivandha 

Islami Yoga 

Pratama 

Divisi 

Kesekretariatan 

(KESTARI) 

1. Ananda Rizkia 

2. Ardhitio 

Musthafa 

Akmal 

3. Ghaniyyah 

Atifah Radwa 

4. Putu Cicilia 

Rarasati Kuta 

5. Wardha Novia 

Annisa 

Divisi Publikasi, 

Dokumentasi, dan 

Desain (PDD) 

1. Elviena 

Shaffiranisa 

2. Febbi Anggy 

3. Ghina 

Syafinatunnajah 

4. I Gede Aditya 

Satrya Bhuwana 

Cakra 

5. Rike Delya 

Rizkina 
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